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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, 
III skirsnis – Komisija
(2019/2055(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą1,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų konsoliduotąsias metines 
ataskaitas (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2017 finansinių 
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2019)0334),

– atsižvelgdamas į Komisijos 2018 m. metinę ES biudžeto valdymo ir veiklos rezultatų 
ataskaitą (COM(2019)0299),

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę 2018 atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2019)0350) ir į prie jos pridėtą Komisijos 
tarnybų darbo dokumentą (SWD(2019)0300),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo 
ataskaitą su institucijų atsakymais3 ir į Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 
straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą 4,

– atsižvelgdamas į ... Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė 2018 
finansinių metų biudžetą (00000/2020 – C9-0000/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 
1605/200225, ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 

1 OL L 57, 2018 2 28, p. 1.
2 OL C 327, 2018 9 30, p. 1.
3 OL C 340, 2019 10 8, p. 1.
4 OL C 340, 2019 10 8, p. 9.
5 OL L 298, 2002 10 26, p. 1.
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Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 
1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 
223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20126, ypač į jo 69, 260, 261 ir 262 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto, Vystymosi komiteto, Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, 
Transporto ir turizmo komiteto, Regioninės plėtros komiteto, Žemės ūkio ir kaimo 
plėtros komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija vykdo biudžetą 
ir vadovauja programoms ir kadangi taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
317 straipsnį ji vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis savo pačios 
atsakomybe, atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus,

1. patvirtina Komisijai, kad Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrasis biudžetas 
įvykdytas / atideda savo sprendimo, kuriuo Komisijai patvirtinama, kad Europos 
Sąjungos 2018 finansinių metų bendrasis biudžetas įvykdytas, priėmimą

2. išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos 
Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – 
Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis, ir ... m. ... ... d. rezoliucijoje dėl Audito Rūmų 
specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūrą7;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 
Tarybai, Komisijai, ir Audito Rūmams, taip pat valstybių narių nacionaliniams 
parlamentams ir nacionalinėms bei regioninėms audito institucijoms ir pasirūpinti, kad 
jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

6 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
7 Tą dieną priimti tekstai, P9_TA....
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2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(2019/2055(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą1,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų konsoliduotąsias metines 
ataskaitas (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– atsižvelgdamas į Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2018 
finansinių metų galutines metines ataskaitas3,

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2017 finansinių 
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2019)0334,

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę 2018 atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2019)0350) ir į prie jos pridėtą Komisijos 
tarnybų darbo dokumentą (SWD(2019)0300),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros 
vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Įstaigos 
atsakymu4,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 
straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą 5,

– atsižvelgdamas į ... Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad vykdomosios įstaigos 
įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (00000/2020 – C9-0000/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 
1605/200226, ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius,

1 OL L 57, 2018 2 28.
2 OL C 327, 2018 9 30, p. 1.
3 OL C 340, 2019 10 8, p. 1.
4 OL C ..., ..., p. ....
5 OL C 340, 2019 10 8, p. 9.
6 OL L 298, 2002 10 26, p. 1.
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– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 
1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 
223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20127, ypač į jo 69, 260, 261 ir 262 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, 
nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų 
valdymo užduotys, įstatus8, ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, 
nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam 
tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus9, ypač į jo 66 straipsnio pirmą ir 
antrą pastraipas,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 
2013/776/ES, kuriuo įsteigiama Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji 
įstaiga ir panaikinamas Sprendimas 2009/336/EB10,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto ir Vystymosi komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija vykdo biudžetą 
ir vadovauja programoms ir kadangi taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
317 straipsnį ji vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis savo pačios 
atsakomybe, atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus,

1. patvirtina Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos direktoriui, kad 
Įstaigos 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas / atideda savo sprendimo, kuriuo 
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos direktoriui patvirtinama, 
kad Įstaigos 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2. išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos 
Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – 
Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis, ir ... m. ... ... d. rezoliucijoje dėl Audito Rūmų 
specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūrą11;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą, sprendimą dėl Europos Sąjungos 
2018finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, 

7 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
8 OL L 11, 2003 1 16, p. 1.
9 OL L 297, 2004 9 22, p. 6.
10 OL L 343, 2013 12 19, p. 46.
11 Tą dieną priimti tekstai, P9_TA....
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ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama šių sprendimų dalis, Švietimo, garso ir vaizdo bei 
kultūros vykdomosios įstaigos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir 
pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).
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3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(2019/2055(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą1,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų konsoliduotąsias metines 
ataskaitas (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– atsižvelgdamas į Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2018 
finansinių metų galutines metines ataskaitas3,

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2017 finansinių 
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2019)0334),

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę 2018 atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2019)0350) ir į prie jos pridėtą Komisijos 
tarnybų darbo dokumentą (SWD(2019)0300),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų 
vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Įstaigos 
atsakymais4,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 
straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą 5,

– atsižvelgdamas į ... Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad vykdomosios įstaigos 
įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (00000/2020 – C9-0000/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 
1605/200226, ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius,

1 OL L 57, 2018 2 28.
2 OL C 327, 2018 9 30, p. 1.
3 OL C 340, 2019 10 8, p. 1.
4 OL C ..., ..., p. ....
5 OL C 340, 2019 10 8, p. 9.
6 OL L 298, 2002 10 26, p. 1.
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– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 
1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 
223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20127, ypač į jo 69, 260, 261 ir 262 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, 
nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų 
valdymo užduotys, įstatus8, ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, 
nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam 
tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus9, ypač į jo 66 straipsnio pirmą ir 
antrą pastraipas,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 
2013/771/ES, kuriuo įsteigiama Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga ir 
panaikinami sprendimai 2004/20/EB ir 2007/372/EB10,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto ir Vystymosi komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija vykdo biudžetą 
ir vadovauja programoms ir kadangi taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
317 straipsnį ji vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis savo pačios 
atsakomybe, atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus,

1. patvirtina Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos direktoriui, kad 
Įstaigos 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas / atideda savo sprendimo, kuriuo 
Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos direktoriui patvirtinama, kad 
Įstaigos 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2. išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos 
Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – 
Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis, ir ... m. ... ... d. rezoliucijoje dėl Audito Rūmų 
specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūrą11;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą, sprendimą dėl Europos Sąjungos 2018 
finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, ir 

7 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
8 OL L 11, 2003 1 16, p. 1.
9 OL L 297, 2004 9 22, p. 6.
10 OL L 341, 2013 12 18, p. 73.
11 Tą dieną priimti tekstai, P9_TA....
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rezoliuciją, kuri yra neatskiriama šių sprendimų dalis, Mažųjų ir vidutinių įmonių 
reikalų vykdomosios įstaigos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir 
pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).
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4. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2018 
finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(2019/2055(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą1,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų konsoliduotąsias metines 
ataskaitas (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– atsižvelgdamas į Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios 
įstaigos 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas3,

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2017 finansinių 
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2019)0334),

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę 2018 atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2019)0350) ir į prie jos pridėtą Komisijos 
tarnybų darbo dokumentą (SWD(2019)0300),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto 
programų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su 
Agentūros atsakymais4,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 
straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą 5,

– atsižvelgdamas į ... Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad vykdomosios įstaigos 
įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (00000/2020 – C9-0000/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 
1605/200226, ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius,

1 OL L 57, 2018 2 28.
2 OL C 327, 2018 9 30, p. 1.
3 OL C 340, 2029 10 8, p. 1.
4 OL C ..., ..., p. ....
5 OL C 340, 2019 10 8, p. 9.
6 OL L 298, 2002 10 26, p. 1.
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– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 
1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 
223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20127, ypač į jo 69, 260, 261 ir 262 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, 
nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų 
valdymo užduotys, įstatus8, ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, 
nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam 
tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus9, ypač į jo 66 straipsnio pirmą ir 
antrą pastraipas,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 
2013/770/ES, kuriuo įsteigiama Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji 
įstaiga ir panaikinamas Sprendimas 2004/858/EB10,

– atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 
2014/927/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/770/ES, 
siekiant Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomąją įstaigą pertvarkyti į 
Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomąją įstaigą11,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto ir Vystymosi komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija vykdo biudžetą 
ir vadovauja programoms ir kadangi taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
317 straipsnį ji vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis savo pačios 
atsakomybe, atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus,

1. patvirtina Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 
direktoriui, kad Agentūros 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas / atideda savo 
sprendimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir 
maisto programų vykdomosios įstaigos direktoriui dėl Agentūros 2018 finansinių metų 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

2. išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos 
Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – 

7 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
8 OL L 11, 2003 1 16, p. 1.
9 OL L 297, 2004 9 22, p. 6.
10 OL L 341, 2013 12 18, p. 69.
11 OL L 363, 2014 12 18, p. 183.
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Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis, ir ... m. ... ... d. rezoliucijoje dėl Audito Rūmų 
specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūrą12;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą, sprendimą dėl Europos Sąjungos 2018 
finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, ir 
rezoliuciją, kuri yra neatskiriama šių sprendimų dalis, Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio 
ir maisto programų vykdomosios įstaigos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito 
Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
(L serijoje).

12 Tą dieną priimti tekstai, P9_TA....
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5. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(2019/2055(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą1,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų konsoliduotąsias metines 
ataskaitas (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– atsižvelgdamas į Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2018 
finansinių metų galutines metines ataskaitas3,

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2017 finansinių 
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2019)0334),

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę 2018 atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2019)0350) ir į prie jos pridėtą Komisijos 
tarnybų darbo dokumentą (SWD(2019)0300),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokslinių tyrimų tarybos 
vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Įstaigos 
atsakymais4,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 
straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą 5,

– atsižvelgdamas į ... Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad vykdomosios įstaigos 
įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (00000/2020 – C9-0000/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 
1605/200226, ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius,

1 OL L 57, 2018 2 28.
2 OL C 327, 2018 9 30, p. 1.
3 OL C 340, 201910 8, p. 1.
4 OL C ..., ..., p. ....
5 OL C 340, 2019 10 8, p. 9.
6 OL L 298, 2002 10 26, p. 1.
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– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 
1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 
223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20127, ypač į jo 69, 260, 261 ir 262 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, 
nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų 
valdymo užduotys, įstatus8, ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, 
nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam 
tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus9, ypač į jo 66 straipsnio pirmą ir 
antrą pastraipas,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 
2013/779/ES, kuriuo įsteigiama Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga ir 
panaikinamas Sprendimas 2008/37/EB10,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto ir Vystymosi komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija vykdo biudžetą 
ir vadovauja programoms ir kadangi taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
317 straipsnį ji vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis savo pačios 
atsakomybe, atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus,

1. patvirtina Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos direktoriui, kad 
Įstaigos 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas / atideda savo sprendimą dėl biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 
direktoriui dėl Įstaigos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

2. išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos 
Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – 
Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis, ir ... m. ... ... d. rezoliucijoje dėl Audito Rūmų 
specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūrą11;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą, sprendimą dėl Europos Sąjungos 2018 
finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, ir 

7 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
8 OL L 11, 2003 1 16, p. 1.
9 OL L 297, 2004 9 22, p. 6.
10 OL L 346, 2013 12 20, p. 58.
11 Tą dieną priimti tekstai, P9_TA....
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rezoliuciją, kuri yra neatskiriama šių sprendimų dalis, Europos mokslinių tyrimų 
tarybos vykdomosios įstaigos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir 
pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).
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6. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo
(2019/2055(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą1,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų konsoliduotąsias metines 
ataskaitas (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– atsižvelgdamas į Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų galutines 
metines ataskaitas3,

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2017 finansinių 
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2019)0334),

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę 2018 atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2019)0350) ir į prie jos pridėtą Komisijos 
tarnybų darbo dokumentą (SWD(2019)0300),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 
2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Įstaigos atsakymais4,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 
straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą 5,

– atsižvelgdamas į ... Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad vykdomosios įstaigos 
įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (00000/2020 – C9-0000/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 
1605/200226, ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 

1 OL L 57, 2018 2 28.
2 OL C 327, 2018 9 30, p. 1.
3 OL C 340, 2019 10 8, p. 1.
4 OL C ..., ..., p. ....
5 OL C 340, 2019 10 8, p. 9.
6 OL L 298, 2002 10 26, p. 1.
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Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 
1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 
223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20127, ypač į jo 69, 260, 261 ir 262 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, 
nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų 
valdymo užduotys, įstatus8, ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, 
nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam 
tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus9, ypač į jo 66 straipsnio pirmą ir 
antrą pastraipas,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 
2013/778/ES, kuriuo įsteigiama Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga ir panaikinamas 
Sprendimas 2008/46/EB10,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto ir Vystymosi komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija vykdo biudžetą 
ir vadovauja programoms ir kadangi taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
317 straipsnį ji vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis savo pačios 
atsakomybe, atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus,

1. patvirtina Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos direktoriui, kad Įstaigos 2018 
finansinių metų biudžetas įvykdytas / atideda savo sprendimą dėl biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos direktoriui dėl Įstaigos 2018 
finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

2. išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos 
Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – 
Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis, ir ... m. ... ... d. rezoliucijoje dėl Audito Rūmų 
specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūrą11;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą, sprendimą dėl Europos Sąjungos 2018 
finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, ir 
rezoliuciją, kuri yra neatskiriama šių sprendimų dalis, Mokslinių tyrimų vykdomosios 

7 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
8 OL L 11, 2003 1 16, p. 1.
9 OL L 297, 2004 9 22, p. 6.
10 OL L 346, 2013 12 20, p. 54.
11 Tą dieną priimti tekstai, P9_TA....
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įstaigos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų 
paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).
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7. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo
(2019/2055(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą1,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų konsoliduotąsias metines 
ataskaitas (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– atsižvelgdamas į Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių 
metų galutines metines ataskaitas3,

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2017 finansinių 
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2019)0334),

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę 2018 atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2019)0350) ir į prie jos pridėtą Komisijos 
tarnybų darbo dokumentą (SWD(2019)0300),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios 
įstaigos 2018 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Įstaigos atsakymais4

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 
straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą 5,

– atsižvelgdamas į ... Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad vykdomosios įstaigos 
įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (00000/2020 – C9-0000/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 
1605/200226, ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 

1 OL L 57, 2018 2 28.
2 OL C 327, 2018 9 30, p. 1.
3 OL C 340, 2019 10 8, p. 1.
4 OL C ..., ..., p. ....
5 OL C 340, 2019 10 8, p. 9.
6 OL L 298, 2002 10 26, p. 1.
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Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 
1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 
223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20127, ypač į jo 69, 260, 261 ir 262 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, 
nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų 
valdymo užduotys, įstatus8, ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, 
nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam 
tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus9, ypač į jo 66 straipsnio pirmą ir 
antrą pastraipas,

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 26 d. Komisijos sprendimą Nr. 2007/60/EB dėl 
Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos įsteigimo pagal Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 58/200310,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 
2013/801/ES, kuriuo įsteigiama Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga ir 
panaikinamas Sprendimas 2007/60/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 
2008/593/EB11,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto ir Vystymosi komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija vykdo biudžetą 
ir vadovauja programoms ir kadangi taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
317 straipsnį ji vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis savo pačios 
atsakomybe, atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus,

1. patvirtina Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos direktoriui, kad Įstaigos 
2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas / atideda savo sprendimo, kuriuo Inovacijų ir 
tinklų programų vykdomosios įstaigos direktoriui patvirtinama, kad Įstaigos 2018 
finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2. išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos 
Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – 
Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis, ir ... m. ... ... d. rezoliucijoje dėl Audito Rūmų 
specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo 

7 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
8 OL L 11, 2003 1 16, p. 1.
9 OL L 297, 2004 9 22, p. 6.
10 OL L 32, 2007 2 6, p. 88.
11 OL L 352, 2013 12 24, p. 65.
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patvirtinimo procedūrą12;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą, sprendimą dėl Europos Sąjungos 2018 
finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, ir 
rezoliuciją, kuri yra neatskiriama šių sprendimų dalis, Inovacijų ir tinklų programų 
vykdomosios įstaigos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, 
kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

12 Tą dieną priimti tekstai, P9_TA....
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8. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl sąskaitų, susijusių su Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto 
vykdymu, uždarymo, III skirsnis – Komisija
(2019/2055(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą1,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų konsoliduotąsias metines 
ataskaitas (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2017 finansinių 
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2019)0334),

– atsižvelgdamas į Komisijos 2018 m. metinę ES biudžeto valdymo ir veiklos rezultatų 
ataskaitą (COM(2019)0299),

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę 2018 atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2019)0350) ir į prie jos pridėtą Komisijos 
tarnybų darbo dokumentą (SWD(2019)0300),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo 
ataskaitą su institucijų atsakymais3 ir į Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 
straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą 4,

– atsižvelgdamas į ... Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė 2018 
finansinių metų biudžetą (00000/2020 – C9-0000/2020),

– atsižvelgdamas į ... Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad vykdomosios įstaigos 
įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (00000/2020 – C9-0000/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 

1 OL L 57, 2018 2 28.
2 OL C 327, 2018 9 30, p. 1.
3 OL C 340, 2019 10 8, p. 1.
4 OL C 340, 2019 10 8, p. 9.
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1605/200225, ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 
1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 
223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20126, ypač į jo 69, 260, 261 ir 262 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, 
nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų 
valdymo užduotys, įstatus7, ypač į jo 14 straipsnio 2 ir 3 dalis,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto ir Vystymosi komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

1. pritaria su Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto vykdymu 
susijusių sąskaitų uždarymui / atideda su 2018 finansinių metų Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto vykdymu susijusių sąskaitų uždarymą;

2. išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos 
Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – 
Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis, ir ... m. ... ... d. rezoliucijoje dėl Audito Rūmų 
specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūrą8;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams, taip 
pat valstybių narių nacionaliniams parlamentams ir nacionalinėms bei regioninėms 
audito institucijoms ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje (L serijoje).

5 OL L 298, 2002 10 26, p. 1.
6 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
7 OL L 11, 2003 1 16, p. 1.
8 Tą dieną priimti tekstai, P9_TA....
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9. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimų dėl Europos Sąjungos 2018 
finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir 
vykdomosios įstaigos, dalį
(2019/2055(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2018, finansinių metų bendrojo 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija,

– atsižvelgdamas į savo sprendimus dėl vykdomųjų įstaigų 2018 finansinių metų biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto ir Vystymosi komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi Sąjungos išlaidos – svarbi priemonė siekiant politikos tikslų ir vidutiniškai 
sudaro 1,9 % Sąjungos valstybių narių valdžios sektoriaus išlaidų;

B. kadangi, kai Parlamentas patvirtina Komisijai, kad biudžetas įvykdytas, jis tikrina, ar 
lėšos buvo panaudotos teisingai ir ar buvo pasiekti politiniai tikslai;

Politiniai prioritetai

1. pabrėžia, kad valstybėms narėms vykdant Sąjungos biudžetą – nesvarbu, kada ir kokiais 
būdais, – teisinės valstybės principo laikymasis yra viena esminių patikimo finansų 
valdymo principų laikymosi prielaidų, įtvirtintų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) 317 straipsnyje;

2. primena, kad 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsigaliojusio Finansinio reglamento 61 straipsnyje 
išplėsta interesų konfliktų apibrėžtis; ragina Komisiją, kaip Sutarčių sergėtoją, kovoti su 
visų formų interesų konfliktais ir įvertinti prevencines priemones, kurių ėmėsi valstybės 
narės, kad jų išvengtų;

3. palankiai vertina Audito Rūmų ketinimą pereiti prie atestavimo metodo, kurį taikant 
auditoriai surenka pakankamą ir tinkamą informaciją, leidžiančią pateikti išvadą dėl 
patikinimo, kurią suformulavo atsakingas subjektas; primena Audito Rūmų išvadą, kad 
reikia gerinti nacionalinių valdžios institucijų kokybę ir patikimumą;

4. todėl ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad būtų 
užtikrinta, jog bus pateikti išsamūs, tikslūs ir patikimi duomenys, nepamirštant tikslo iki 
galo įgyvendinti vieno bendro audito sistemą; ragina Komisiją supaprastinti įvairias 
savo tarnybų taikomas metodikas ir klaidų lygių rūšis, kad būtų išvengta painiavos ir 
neskaidrumo;
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5. pažymi, kad sudėtinga išmatuoti pasiekimus Sąjungos prioritetų, politikos ir programų 
srityje; tačiau pažymi, kad veiksmingas veiklos rezultatų stebėjimas yra būtinas, kad 
būtų galima suprasti padėtį, nustatyti kylančias problemas ir imtis taisomųjų veiksmų, 
kai nesilaikoma nustatytų tikslų;

6. ragina Komisiją:

– geriau suderinant aukšto lygio bendruosius tikslus, konkrečius politikos tikslus ir 
programas; 

– nustatyti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR), kurie atspindėtų 
Sąjungos išlaidų programų ir politikos pasiekimus, o ne juos įgyvendinančių 
institucijų veiklos rezultatus; 

– naudoti naujausią informaciją apie veiklos rezultatus, kad būtų galima laiku 
pritaikyti tikslus ir rodiklius;

7. palankiai vertina Audito Rūmų pareikštą ketinimą savo metinėje ataskaitoje pateikti 
biudžeto įvykdymą tvirtinančioms institucijoms kiekvienos srities Sąjungos politikos 
atitikties ir veiksmingumo aspektus apimantį vertinimą pagal atskirus biudžeto išlaidų 
kategorijų skyrius;

8. dar kartą patvirtina, kad valstybių narių muitinės turi glaudžiau bendradarbiauti, kad 
būtų išvengta žalos Sąjungos ir nacionaliniams biudžetams, visų pirma atsižvelgiant į 
PVM praradimą ir suklastotus produktus; 

9. yra susirūpinęs dėl rizikos, kad e. prekybos prekių tiekimas iš trečiųjų šalių gali būti 
nepakankamai įvertintas, ir ragina Komisiją vykdyti pakankamą kontrolės ir stebėsenos 
veiklą valstybėse narėse, kad būtų užtikrintas geresnis bendradarbiavimas;

10. pažymi, kad iš Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinės daugumoje valstybių 
narių matoma teigiama pastarųjų metų tendencija; 

11. ragina Komisiją skirti daugiau dėmesio geografiniam mokslinių tyrimų lėšų 
paskirstymui siekiant padėti skleisti pažangių mokslinių tyrimų kultūrą visoje Sąjungoje 
ir sudaryti vienodas sąlygas ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui; siūlo daugiau 
naudotis struktūriniais fondais siekiant skatinti inovacijas;

12. primygtinai teigia, kad aukštą neįvykdytų įsipareigojimų lygį daugiausia lemia tai, kad 
lėtai įgyvendinami Europos struktūrinių ir investicijų fondai; ragina Komisiją 
paspartinti sanglaudos politikos programų ir su jomis susijusių mokėjimų vykdymą 
siekiant sutrumpinti įgyvendinimo laikotarpį pradžioje iki n + 2 metų;

13. pažymi, kad pagal Sąjungos teisę paramos gavėjai, turintys teisę į BŽŪP tiesiogines 
išmokas, yra tie, kurie dirba žemę; ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl dalinio BŽŪP 
taisyklių keitimo, siekiant išvengti, kad Sąjungos lėšos būtų skiriamos tais atvejais, kai 
žemė prievarta užimama, kaip pastebima kai kuriose valstybėse narėse;

14. primygtinai reikalauja, kad Komisija pasiūlytų į BŽŪP taisykles įtraukti specialų 
mechanizmą, pagal kurį būtų remiami su žemės grobimo praktika susidūrę ūkininkai, 
visų pirma suteikiant jiems galimybę pateikti skundą Komisijai;
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15. ragina Komisiją savo pasiūlymuose dėl DFP ir Europos žaliojo kurso atsižvelgti į 
kritines Audito Rūmų išvadas dėl BŽŪP sistemos žalinimo veiksmingumo stokos;

16. yra ypač susirūpinęs dėl nerimą keliančios spaudos ir NVO pateiktos informacijos apie 
dramatišką pažeidžiamiausių migrantų, ypač vaikų migrantų ir pabėgėlių moterų, padėtį 
migrantų antplūdžio valdymo centruose; ragina Komisiją bendradarbiaujant su valstybių 
narių valdžios institucijomis imtis konkrečių priemonių siekiant užkirsti kelią 
netinkamam Sąjungos lėšų naudojimui ir išvengti piktnaudžiavimo bei neteisėtos 
prekybos, taip pat užtikrinti, kad Sąjungos lėšos būtų naudojamos pagrindinėms teisėms 
apsaugoti; 

17. pabrėžia, kad kartu su Sąjungos biudžetu vis dažniau naudojant finansinius 
mechanizmus Sąjungos politikai trečiosiose šalyse įgyvendinti gali būti pakenkta 
Sąjungos veiksmų atskaitomybės ir skaidrumo lygiui; primygtinai reikalauja, kad 
Komisija užtikrintų, jog teikiant išorės pagalbą šalyse gavėjose būtų laikomasi teisinės 
valstybės principo ir gerbiamos žmogaus teisės; ypač pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad 
jokiomis Sąjungos lėšomis nebūtų remiamas priverstinis vaikų darbas

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas

18. palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai mano, jog 2018 m. sąskaitos yra patikimos, – 
tokia nuomonė pateikiama nuo 2007 m., ir kad Audito Rūmai padarė išvadą, jog 
2018 m. pajamose reikšmingo klaidų lygio nebuvo;

19. su pasitenkinimu pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse 
ataskaitose nurodyti įsipareigojimai visais esminiais aspektais yra teisėti ir tvarkingi;

20. palankiai vertina teigiamą tendenciją, susijusią su Audito Rūmų paskelbtu labiausiai 
tikėtinu klaidų lygiu, palyginti su ankstesnių metų klaidų lygiu, nes 2018 m. 
mokėjimams taikomas 2,6 % labiausiai tikėtinas klaidų lygis1;

21. pažymi, kad per 26 metus trečią kartą iš eilės Audito Rūmai paskelbė sąlyginę (o ne 
neigiamą) nuomonę apie sąskaitų mokėjimų teisėtumą ir tvarkingumą, o tai reiškia, kad, 
Audito Rūmų nuomone, reikšmingos klaidos iš esmės susijusios tik su išlaidų 
kompensavimu ir maždaug puse audituojamų subjektų;

22. apgailestauja, kad 26 metus iš eilės mokėjimai iš esmės buvo paveikti klaidų, nes 
priežiūros ir kontrolės sistemos veiksmingos tik iš dalies;

23. pažymi, kad tais atvejais, kai mokėjimai atliekami remiantis išlaidų kompensavimu, 
Audito Rūmai apskaičiavo, kad klaidų lygis yra 4,5 % (palyginti su 2017 m. buvusiu 3,7 
% ir 2016 m. – 4,8 % klaidų lygiu), o teisių į išmokas2 klaidų lygis nesiekė 2 % 

1 apskaičiuotas labiausiai tikėtinas mokėjimų klaidų lygis 2017 m. buvo 2,4 %, 2016 m. – 3,1 %; 2015 m. – 
3,8 %, 2014 m. – 4,4 %, 2013 m. – 4,7 %, 2012 m. – 4,8 %, 2011 m. – 3,9 %; 2010 m. – 3,7 %, 2009 m. – 3,3 %; 
2008 m. – 5,2 % ir 2007 finansiniais metais – 6,9 %
2 Tokie mokėjimai apima stipendijas studentams ir tyrėjams (DFP 1a – 5 skyrius), tiesioginę pagalbą ūkininkams 
(DFP 2 – 7 skyrius) ir paramą trečiųjų šalių biudžetams (DFP 4 – 9 skyrius). Administracinius mokėjimus 
daugiausia sudaro ES pareigūnų atlyginimai ir pensijos (DFP 5 – 10 skyrius). Imant apskritai, teisėmis į išmokas 
grindžiamos išlaidos sudaro apie 53 % mūsų audito populiacijos.
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reikšmingumo ribos, išskyrus kai kurias kaimo plėtros schemas; 

24. nurodo, kad Audito Rūmai didžiausią apskaičiuotą klaidų lygį nustatė ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos išlaidose (5,0 %), o konkurencingumo augimui ir 
darbo vietų kūrimui skatinti išlaidos buvo ant reikšmingumo ribos (2,0 %);

25. nurodo, kad Audito Rūmai mano, jog išlaidos moksliniams tyrimams išlieka didesnės 
rizikos sritimi ir pagrindiniu klaidų šaltiniu konkurencingumo kategorijoje;

26. pažymi, kad 2018 m. Audito Rūmai nurodė konkrečius klaidų lygius keturiose DFP 
išlaidų kategorijose: „Konkurencingumo“, „Sanglaudos“ „Gamtos išteklių“ ir 
„Administracinių išlaidų“.

27. nurodo, kad Audito Rūmai neįvertino klaidų lygių išlaidų srityse pagal DFP 3 išlaidų 
kategoriją „Saugumas ir pilietybė“ ir 4 išlaidų kategoriją „Europos vaidmuo pasaulyje“; 
be to, pažymi, kad Audito Rūmai nepaskelbė konkrečių klaidų lygių kaimo plėtros ir 
rinkos operacijų pagal BŽŪP srityse, nei Europos socialiniu fondo, Europos regioninės 
plėtros fondo ir sanglaudos fondų srityse; siūlo Audito Rūmams apsvarstyti galimybę 
peržiūrėti savo atrankos strategiją siekiant užtikrinti geresnį palyginamumą skirtingais 
metais; 

28. pažymi, kad Audito Rūmai atliko operacijų, kurių bendra vertė – 120,6 mlrd. EUR, 
auditą ir kad „Gamtos ištekliai“ sudaro didžiausią bendros tiriamosios visumos dalį (48 
%), tuo tarpu DFP 1b dalis „Sanglauda“ yra palyginti maža (apie 20 %);

29. yra nustebęs, kad Audito Rūmai nusprendė, jog gamtos ištekliai turėtų sudaryti 
didžiausią Audito Rūmų bendros audito tiriamosios visumos dalį patikinimo 
pareiškimams nagrinėti, nors BŽŪP tiesioginių išmokų srityje klaidų tikimybė nėra 
didelė;

30. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Audito Rūmų sanglaudos audito tiriamoji visuma 
skyrėsi nuo ankstesnių metų ir apėmė galutinius mokėjimus 2007–2013 m. laikotarpiu ir 
išlaidas, įtrauktas finansines ataskaitas, kurias kasmet patvirtina Komisija, 2014–2020 
m. laikotarpiu; mano, jog tai reiškia, kad Audito Rūmai testavo operacijas, kurių 
atžvilgiu atitinkami taisomieji veiksmai buvo atlikti valstybių narių lygmeniu;

31. nurodo, kad, kaip ir ankstesniais metais, tinkamumo finansuoti klaidos (t. y. netinkamos 
finansuoti sąnaudos išlaidų deklaracijose arba netinkami finansuoti projektai, veikla ar 
paramos gavėjai) daugiausia prisidėjo prie 2018 m. įvertinto klaidų lygio didelės rizikos 
išlaidose; 

32. vis dėlto nurodo, kad jų poveikis buvo mažesnis nei 2017 m. (2018 m. – 68 %, 2017 m. 
– 93 %); nurodo, kad taip atsitiko dėl to, kad 2018 m. Audito Rūmai nustatė daug 
didesnį klaidų skaičių, susijusių su viešaisiais pirkimais, valstybės pagalbos taisyklėmis 
ir dotacijų skyrimo procedūromis; 

33. ragina Komisiją palengvinti ir supaprastinti strategines sistemas, pagal kurias vykdomas 
Sąjungos biudžetas, taip stiprinant atskaitomybę už rezultatus ir didinant aiškumą ir 
skaidrumą visiems suinteresuotiesiems subjektams;

Metinės valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitos: laimėjimai valdymo srityje
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Komisijos pateiktų duomenų patikimumas

34. apgailestauja, kad Audito Rūmai neatliko metinės biudžeto valdymo ir veiklos rezultatų 
ataskaitos audito; vis dėlto nurodo, kad Audito Rūmai išnagrinėjo kai kurias metines 
veiklos ataskaitas (MVA), ypač Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD, Tarptautinio 
bendradarbiavimo ir vystymosi GD, Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos 
operacijų GD, Kaimynystės politikos ir plėtros derybų GD, Užimtumo, socialinių 
reikalų ir įtraukties GD ir Regioninės ir miestų politikos GD;

35. nurodo, kad skyriuje dėl MVVA finansų valdymo suvestinės, Komisija nurodo, kad 
įvertinta rizika atliekant mokėjimą lygi 1,7 % ir patvirtina, kad „Rizikos atliekant 
mokėjimą dydis yra artimiausias Europos Audito Rūmų nustatytam labiausiai tikėtinam 
klaidų lygiui“ (žr. 2018 m. MVVRA, COM(2019)0299, p. 152);

36. pažymi, kad 2018 m. Komisija primygtinai tvirtino, jog pažanga daugiausia matoma dėl 
gero sanglaudos sektoriaus balo (1,1 %) (žr. 2017 m. MVVA, p. 77)3; su nuostaba 
pažymi, kad tais pačiais 2017 kalendoriniais metais Regioninės ir miestų politikos GD 
savo 2018 m. MVA (p. 70) nurodo kitą klaidų lygį – 1,95 %;

37. atkreipia dėmesį į tai, kad Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD generalinis 
direktorius savo 2018 m. MVA 83 puslapyje aiškina, kad:

– Regioninės ir miestų politiko GD ir Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD 
generaliniai direktoriai nusprendė 2017 m. metinėse veiklos ataskaitose riziką 
įvertinti projektuojant su 2017 m. kalendoriniais metais susijusį negalutinį likutinį 
klaidų lygį, kurio jie dar nebuvo nei priėmę, nei patvirtinę;

– Audito Rūmai mano, kad metinės veiklos ataskaitos turėtų būti toliau 
paprastinamos ir pritaikomos naujai kontrolės ir patikinimo sistemai. Ši sistema 
reiškia, kad turi praeiti beveik dveji metai nuo atitinkamo ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos, kol Komisija galės pateikti pirmą savo išvadą dėl audito institucijų 
nustatytų konkrečių ataskaitinių metų likutinių klaidų lygių;

38. pažymi, kad išorės santykių srityje Kaimynystės politikos ir plėtros derybų GD ir 
Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi GD savo MVA taiko likutinį klaidų lygį, 
kuris gaunamas iš išorės bendrovių atliktų likutinio klaidų lygio (LKL) tyrimų;

39. nurodo, kad LKL apskaičiuojamas remiantis tik užbaigtų sutarčių – nuo 2017 m. 
rugsėjo 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. (Audito Rūmų 2018 m. metinės ataskaitos 9.5 
langelis) –, kurioms jau taikytos visos kontrolės priemonės ir patikrinimai, sandoriais; 

40. pažymi, kad Kaimynystės politikos ir plėtros derybų GD ir Tarptautinio 
bendradarbiavimo ir vystymosi GD LKL nesusijęs su 2018 m. atliktais mokėjimais;

41. primena, kad Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Vidaus saugumo fondo 

3 2017 m. MVVA, p. 77. Palyginti su 2016 m., svarbiausias pokytis yra tai, kad reikšmingai sumažėjo klaidų 
sanglaudos, migracijos ir žuvininkystės srityje. Dabartinių 2014–2020 m. šios srities programų įgyvendinimas 
įsibėgėja, o joms būdinga rizika yra mažesnė dėl naujos metinio finansinių ataskaitų patvirtinimo procedūros ir 
mokėjimo sulaikymo mechanizmo, kurį taikant 10 % tarpinių mokėjimų sulaikoma, iki bus įgyvendintos visos 
kontrolės priemonės ir taisomosios priemonės.
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atžvilgiu Migracijos ir vidaus reikalų GD praneša tik likutinį klaidų lygį, nes, kaip 
numatyta pagal teisinį pagrindą, nacionalinės audito institucijos neturi pateikti 
Migracijos ir vidaus reikalų GD nustatytų klaidų lygių (žr. atsakymą į 14 klausimą, 
2018 m. spalio 18 d. D. Avramopoulos klausymas); atitinkamai pažymi, kad nurodytas 
klaidų lygis yra likutinis klaidų lygis, kuris reiškia apskaičiuotą klaidų lygį, iš kurio 
atimtos visos sumos, susijusios su bet kokiais korekciniais veiksmais, kurie jau 
veiksmingai sumažino rizikos poveikį4; 

42. pritaria Audito Rūmų nuomonei (Audito Rūmų 2018 m. metinės ataskaitos 6.74 
punktas), kad MVVA Komisija pateikia srities „Ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda“ įvertintą riziką atliekant mokėjimą, susijusią su išlaidomis, kurioms dar 
nebuvo taikytas visas kontrolės ciklas;

43. pabrėžia, kad dėl šios priežasties Audito Rūmai pažymėjo, kad Komisijos MVVA 
pateikti socialinės ir teritorinės sanglaudos srities duomenys yra nepatikimi (žr. Audito 
Rūmų 2018 m. metinės ataskaitos 6.74 punktą);

44. be to, pabrėžia, kad kadangi Komisijos nurodyti klaidų lygiai sanglaudos, išorės 
santykių ir kai kuriose vidaus politikos srityse yra pagrįsti likutine rizika, nėra pagrįsta 
riziką atliekant mokėjimą, kurią Komisija nurodo savo MVVA, lyginti su Audito Rūmų 
įvertintu klaidų lygiu; 

45. nurodo, kad jei Komisija riziką atliekant mokėjimą nurodo su jau įtrauktomis 
finansinėmis pataisomis, gali būti pervertintas Sąjungos taisomasis pajėgumas;

46. mano, kad jei įgaliotieji leidimus suteikiantys pareigūnai atskleisdami konkrečias savo 
išlaidų sritis, kurioms jie pateikia išlygą, remiasi 2 proc. reikšmingumo riba tik pagal 
likutinį klaidų lygį, galiausiai kyla rizika, kad jie nepakankamai apsaugos Sąjungos 
biudžetą;

47. apgailestauja dėl to, kad atskirų generalinių direktoratų netvarkingų išlaidų lygio 
vertinimai nėra pagrįsti nuoseklia metodika; 

48. atkreipia dėmesį į tai, kad generalinių direktoratų metinėse veiklos ataskaitose ir 
MVVA naudojami sudėtingi ir nenuoseklūs terminai, dėl kurių sunku palyginti įvairių 
generalinių direktoratų laikui bėgant pateiktus rezultatus;

49. visų pirma pažymi, kad Audito Rūmai laikosi nuomonės, kad Regioninės ir miestų 
politikos GD ir Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD metinėse veiklos 
ataskaitose Komisija abiems programavimo laikotarpiams pateikia bent 13 skirtingų 
rodiklių, parodančių rizikos veikiamų išlaidų dalį. Dėl tokio didelio skaičiaus skirtingų 
rodiklių gali trūkti aiškumo ir kilti painiava dėl jų aktualumo ir pateikto patikinimo 
(Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD metinė veiklos ataskaita, p. 83);

50. pažymi, kad, vietoj to, kad, kaip ir 2017 m., nurodytų LKL sąvoką, Komisija savo 2018 
m. MVVA naudoja terminą „klaidų lygis laikotarpio pabaigoje“; pažymi, kad tai yra 
rizika atliekant mokėjimą, atėmus įvertintus būsimus pataisymus ir susigrąžinimus, 

4 Taip pat žr. atsakymą į klausimą, į kurį atsakoma raštu, Nr. 1, pateiktą prieš 2019 m. lapkričio 11 d. Komisijos 
nario D. Avramopoulos klausymą.
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kuriuos tikisi atlikti Sąjungos lėšų valdytojai, atsižvelgiant į 2018 m. išlaidas 
ateinančiais vykdomų programų metais; atkreipia dėmesį į tai, kad šis klaidų lygis yra 
tik išankstinis įvertis;

51. pažymi, kad pagal 2018 m. Sąjungos biudžeto MVVA (COM(2019)299 galutinis) 30 
įgaliotųjų leidimus suteikiančių pareigūnų (tiek pat 2017 m.) pateikė besąlyginį 
patikinimą, o 20 pareiškimų padaryta su išlygomis (tiek pat 2017 m.) – 2018 m. iš viso 
buvo 40 išlygų (2016 m. jų buvo 37, o 2017 m. – 38);

52. nurodo, kad palyginus 2018 metais padarytų 40 išlygų su 2017 m. padarytomis 38 
išlygomis, paaiškėjo, kad 38 iš šių išlygų yra kartotinės, o su rizika susijusios sumos, 
nustatytos rengiant ataskaitą, poveikis 2017 m. išlaidoms, dėl kurių daromos išlygos, 
įvertintas 1 078 mlrd. EUR suma (1 053 EUR 2017 m., 1,6 mlrd. EUR 2016 m. ir 1,3 
mlrd. EUR 2015 m.);

53. pažymi, jog, nepaisant taisomųjų veiksmų poveikio analizės gerinimo, Komisija 
nepašalino rizikos, kad taisomųjų veiksmų poveikis bus pervertintas;

54. visų pirma, nurodo, kad dėl daugiau nei trijų ketvirtadalių 2018 m. išlaidų Komisijos 
generaliniai direktoratai savo su rizika susijusios sumos vertinimus grindžia 
duomenimis, kuriuos pateikė nacionalinės valdžios institucijos, o iš atitinkamų 
Komisijos generalinių direktoratų (AGRI GD, REGIO GD ir EMPL GD) MVA matyti, 
kad valstybių narių kontrolės ataskaitų patikimumas ir toliau kelia sunkumų;

55. dar kartą ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti patikimas procedūras, skirtas 
taisomųjų priemonių terminams, pobūdžiui ir kiekiui patvirtinti ir, kiek įmanoma, 
informacijai, apimančiai metus, kuriais buvo atlikti mokėjimai, metus, kuriais buvo 
nustatyta susijusi klaida, ir metus, kuriais, kaip nurodyta finansinių ataskaitų 
aiškinamuosiuose raštuose, buvo susigrąžintos lėšos ar atliktos finansinės korekcijos, 
pateikti; 

56. ragina Komisiją supaprastinti ir geriau suderinti generalinių direktoratų praktiką ir 
metodus, kad būtų galima visapusiškai laikytis Finansinio reglamento 247 straipsnio 
reikalavimų, ypač jo 1b dalies, kurioje teigiama, kad į metinę valdymo ir veiklos 
ataskaitą įtraukiama informacija „apie pagrindines valdymo nuostatas Komisijoje ir: (i) 
Sąjungos išlaidų klaidų lygio įvertinimas, grindžiamas nuoseklia metodika ir būsimų 
pataisų sąmata“;

57. ragina Komisiją pagal Finansinio reglamento 247 straipsnį suderinti savo metodiką su 
Audito Rūmų naudojama metodika ir pateikti biudžeto kontrolės institucijai tik vieną 
klaidų lygį, atitinkantį riziką atliekant mokėjimą; ragina Komisiją atskirai nurodyti 
būsimų pataisų įvertį; 

58. ragina Komisiją imtis reikiamų priemonių, kad iš valstybių narių gautų patikimus 
duomenis apie mokėjimo klaidų lygį;

59. ragina Audito Rūmus:

a) savo metinėje ataskaitoje išnagrinėti ir peržiūrėti abi MVVA dalis; taip pat 

b) išnagrinėti, ar generalinių direktoratų metinėse veiklos ataskaitose reikšmingumo 
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riba, pagal kurią inicijuojami išlygų mechanizmai, neturėtų būti išreikšta kaip 
rizika atliekant mokėjimą, o ne LKL;  

Biudžeto ir finansų valdymas

60. pažymi, kad 2018 m. galutiniame biudžete turimi įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimai – 99,5 % įsipareigojimų asignavimų ir 98, 6 % mokėjimų asignavimų – 
buvo beveik visiškai panaudoti;

61. nurodo, kad 2018 m. labai padidėjo valstybių narių Europos struktūriniams ir investicijų 
fondams (ESI fondams) pateikiamų mokėjimo prašymų;

62. susirūpinęs pažymi, kad iš esmės dėl vėlavimų didelės nepanaudoto metinio ESI fondų 
išankstinio finansavimo sumos buvo grąžintos į ES biudžetą: 2018 m. – 8,1 mlrd. EUR 
(palyginti su 5,4 mlrd. EUR 2017 m.), todėl per tuos dvejus metus labai padidėjo 
asignuotosios pajamos;

63. pabrėžia, kad 2018 m.

– nereikėjo atlikti papildomų mokėjimų ir neprireikė turimos bendrosios mokėjimų 
maržos 5,3 mlrd. EUR sumos iš ankstesnių metų; 

– 5,3 mlrd. EUR negalėjo būti perkelti į ateinančius metus, nes buvo pasiektos 2019 
m. ir 2020 m. bendrosios mokėjimų maržos viršutinės ribos;

– 2018 m. papildoma 11,2 mlrd. EUR nepanaudotų mokėjimų asignavimų suma 
negalėjo būti perkelta į 2019 arba 2020 m.

64. nurodo, kad pagal Audito Rūmų prognozę (Audito Rūmų ataskaitos 2.15 ir 2.16 dalys) 
iki 2020 m. iš viso gali likti nepanaudota 44,9 mlrd. EUR; primena, kad lankstumas, 
kuris užtikrinamas bendrąja mokėjimų marža, baigiasi 2020 m. kartu su dabartine DFP;

65. susirūpinęs pažymi, kad:

– neįvykdyti įsipareigojimai toliau didėjo ir 2018 m. pabaigoje pasiekė 281,2 mlrd. 
EUR (palyginti su 267,3 mlrd. EUR 2017 m.) ir per pastaruosius septynerius 
metus nuo 2011 m. (atitinkamų ankstesnės DFP metų) jie padidėjo 36 % (73,7 
mlrd. EUR). 

– remiantis Komisijos ilgalaike prognoze (COM(2018)0687), neįvykdyti 
įsipareigojimai iki 2023 m. pasieks 313 mlrd. EUR – tokia prognozė panaši į 
Audito Rūmų prognozę.

66. primena, kad aukštas neįvykdytų įsipareigojimų lygis atsirado daugiausia dėl to, kad 
buvo lėtai įgyvendinami ESI fondai, bet taip pat dėl metinio įsipareigojimų ir mokėjimų 
skirtumo ir dėl padidėjusio Sąjungos biudžeto (Audito Rūmų skubi atvejo apžvalga 
„Neįvykdyti įsipareigojimai ES biudžete – atidesnis žvilgsnis“);

67. pritaria Audito Rūmų susirūpinimui, kad esama didelės rizikos, jog pirmaisiais 
naujosios DFP metais nebus pakankamai mokėjimų asignavimų visoms mokėtinoms 
sumoms padengti, ir kad tai gali būti ypač aktualu 2021 m., t. y. pirmaisiais 2021–2027 
m. DFP metais (Audito Rūmų ataskaita, 2.20 punktas); 
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68. nurodo, jog rizika, kad mokėjimų asignavimų nepakaks yra dar didesnė, atsižvelgiant į 
tai, kad įgyvendinti ESI fondus buvo dar labiau vėluojama nei per ankstesnę DFP;

69. nurodo, kad Audito Rūmų nuomone: iš esmės valstybių narių ESI fondų įsisavinimas 
buvo mažesnis, palyginti su atitinkamais ankstesnės DFP metais (Audito Rūmų 
ataskaita, 2.22–2.24 dalys);

70. nurodo, kad tik Bulgarija, Liuksemburgas, Austrija, Rumunija ir Suomija sparčiau 
įsisavina lėšas dabartinės DFP laikotarpiu, palyginti su ankstesniu laikotarpiu;

71. atkreipia dėmesį į tai, kad pastaraisiais metais padidėjo iš Sąjungos biudžeto remiamos 
garantijos ir kad taip yra daugiausia dėl to, kad buvo papildytas Europos strateginių 
investicijų fondas ir Europos darnaus vystymosi fondo garantijos; pažymi, kad kitos 
garantijos apima EIB suteiktas išorės skolinimo įgaliojimo garantijas ir Sąjungos 
garantijas, kuriomis remiama skolinimosi ir skolinimo veikla ir kurios daugiausia yra 
paskolos valstybėms narėms;

72. susirūpinęs pažymi, kad padidėjus garantijoms didėja rizika Sąjungos biudžetui, nes 
Komisijos numatytų nuostolių lygį užtikrins garantijų fondai, kurie pagal naują DFP bus 
integruoti į bendrą atidėjinių fondą;

73. nurodo, kad pastaraisiais metais Sąjunga vis dažniau naudojasi EIB grupei teikiamomis 
finansinėmis priemonėmis ir biudžeto garantijomis ir kad EIB grupė turi sudėtingus 
santykius su Sąjungos biudžetu ir skirtingą atskaitomybės Sąjungos institucijoms 
tvarką;

74. primena, kad šiuo metu Audito Rūmų audito įgaliojimai neapima EIB grupės operacijų, 
kurios finansuojamos ne iš ES biudžeto, tačiau kuriomis siekiama tų pačių ES tikslų; 
nurodo, kad tai reiškia, jog Audito Rūmai negali pateikti EIB grupės operacijų ir ES 
biudžeto ryšių bendro vaizdo;

75. pritaria pagrindinėms rekomendacijoms, kurias Audito Rūmai pateikė savo 2018 m. 
metinės ataskaitos 2 skyriuje;

76. ragina Komisiją imtis priemonių, siekiant išvengti pernelyg didelio spaudimo mokėjimų 
asignavimų lygiui pirmaisiais 2021–2027 m. programavimo laikotarpio DFP metais; 
reikalauja, kad tokios priemonės apimtų:

a) mokėjimų poreikių prognozių tikslumo gerinimą;

b) biudžeto valdymo institucijos raginimą:

i) užtikrinti tinkamą kitos DFP biudžete numatytų įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimų pusiausvyrą padidinant mokėjimų asignavimus, pakeičiant 
įsipareigojimų taisykles arba sumažinant įsipareigojimų asignavimus;

ii) tai darant atsižvelgti į didelės mokėjimo prašymų 2021 ir 2022 m. 
sankaupos galimybę ir į tai, kad nepanaudoti mokėjimų asignavimai negali 
būti perkelti į kitą DFP;

c) palankesnių sąlygų laiku priimti teisinį pagrindą sudarymą ir valstybių narių 
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ankstyvo projektų planavimo skatinimą.

77. ragina Komisiją, kai tik bus sukurtas bendras atidėjinių fondas, užtikrinti veiksmingą 
Sąjungos biudžeto panaudojimo atsižvelgiant į susijusias garantijas valdymą ir nuolatinį 
stebėjimą; šiame kontekste ragina Komisiją grįsti savo veiksmingos atidėjinių normos 
skaičiavimą apdairia metodika, pagrįsta pripažinta geriausia praktika;

78. ragina Komisiją biudžeto valdymo institucijai kasmet pateikti bendrą sumą ir lėšų, 
pervestų iš Sąjungos biudžeto EIB grupės valdomoms finansinėms priemonėms, 
pasiskirstymą;

Sąjungos biudžeto vykdymo rezultatai

79. pabrėžia, kad informacijos apie veiksmingumą tikslas – nurodyti, ar Sąjungos politikos 
kryptimis ir programomis veiksmingai ir efektyviai siekiama jų tikslų; siūlo tuo atveju, 
jei reikalingi patobulinimai, informaciją apie veiksmingumą naudoti siekiant informuoti 
apie būtinų taisomųjų priemonių kūrimo procesą ir stebėti jų įgyvendinimą;

80. palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai 2018 m. išanalizavo Komisijos paskelbtą 
informaciją apie veiksmingumą ir visų pirma peržiūrėjo veiklos rodiklius:

– prie 2019 m. biudžeto projekto pridedamose programų ataskaitose;

– 2014–2020 m. Sąjungos biudžeto programų veiksmingumo apžvalgoje (PVA), 
pirmą kartą paskelbtoje 2018 m. gegužės mėn.;

81. primygtinai reikalauja, kad atitikties ir veiklos auditai būtų dvi neatskiriamos to paties 
audito dalys; atkreipia dėmesį į tai, kad sujungus šiuos du aspektus: t. y. įvertinus 
pasiektus rezultatus, kartu užtikrinant išlaidų teisėtumą ir tvarkingumą, biudžeto 
įvykdymą tvirtinančioms institucijoms turėtų būti suteikta galimybė užtikrinti Sąjungos 
pridėtinę vertę ir kontroliuoti Komisijos biudžeto vykdymą;

82. dar kartą apgailestauja, kad į Komisijos generalinių direktorių MVA nėra įtrauktos jų 
pasirašytos veiklos rezultatų duomenų kokybės deklaracijos ir kad dėl to, priimdama 
MVVA, Komisijos narių kolegija prisiima visą politinę atsakomybę už Sąjungos 
biudžeto finansinį valdymą, bet ne už informaciją apie veiklos ir kitus rezultatus;

83. palankiai vertina Audito Rūmų ketinimą savo metinėje ataskaitoje atnaujinti Sąjungos 
išlaidų veiksmingumo vertinimą ir ypač pateikti atskirą skyrių dėl kiekvienos DFP 
išlaidų kategorijos atitikties ir veiklos rezultatų;

84. palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai į savo 2018 m. metinės ataskaitos 3 skyrių 
„Siekiant ES biudžeto rezultatų“ įtraukė pagrindinių tais metais paskelbtų specialiųjų 
ataskaitų pagal DFP išlaidų kategorijas santrauką; pažymi, kad 2018 m. iš paskelbtų 
atsakymų į Audito Rūmų ataskaitas matyti, kad audituojami subjektai visiškai sutiko su 
78 % iš 388 Audito Rūmų pateiktų rekomendacijų (palyginti su 68 % 2017 m.) ir kad 18 
% rekomendacijų buvo įgyvendintos tik kai kuriais atžvilgiais, tad liko didelių trūkumų; 
pažymi, kad nebuvo įgyvendinta tik 6 % rekomendacijų; yra susirūpinęs dėl to, kad kai 
kuriose valstybėse narėse administraciniai gebėjimai gali būti nepakankami;

85. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad apskritai iš programų ataskaitose pateiktų 
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duomenų matyti, jog pažanga siekiant tiksluose numatytų veiklos rezultatų yra nedidelė, 
o tai galima paaiškinti vėlyva ir lėta sanglaudos ir kaimo plėtros programų pradžia; 
pažymi, kad taip yra ir dėl to, kad kai kuriose valstybėse narėse trūksta administracinių 
gebėjimų;

86. pabrėžia, kad, Audito Rūmų nuomone, iš rodiklių ne visada galima susidaryti gerą 
faktinės pažangos vaizdą;

87. primygtinai reikalauja, kad pažangos tikslinės reikšmės apskaičiavimas ją lyginant su 
pradine reikšme ir pažangos tikslinė vertė, kurią Komisija nurodo programų 
veiksmingumo apžvalgoje (PVA), turėtų būti vertinami atsargiai, nes daugelis rodiklių 
nebuvo tinkamai pasirinkti arba pagal tam tikrus rodiklius pažangos apskaičiuoti 
nebuvo galima; pažymi, kad beveik pagal pusę rodiklių pažangos tikslinės reikšmės 
nebuvo galima apskaičiuoti ją lyginant su pradine reikšme;

88. susirūpinęs pažymi, kad kai kurių programų atveju turimi duomenys buvo 
nepakankamai kokybiški ir kad į kai kurias programas įtraukti nepakankamai plataus 
užmojo tikslai; 

89. ragina Komisiją skatinti į programų ataskaitas įtraukti rodiklius, kurie:

a) suteikia aktualesnės informacijos apie ES išlaidų programų pasiekimus geriau 
subalansuojant indėlius, išdirbius, rezultatus ir poveikį;

b) turi aiškią sąsają su iš Sąjungos išlaidų programų finansuojamais veiksmais;

c) atspindi Sąjungos išlaidų programų pasiekimus, o ne Komisijos ir kitų jas 
įgyvendinančių institucijų veiksmingumą; taip pat

d) apima programų tikslus.

90. primygtinai reikalauja, kad, siekiant sudaryti galimybes apskaičiuoti pažangos tikslinę 
reikšmę lyginant ją su pradine reikšme, Komisija pasiūlytų visų programų veiklos 
rezultatų planus, kurių charakteristikos, susijusios su veiklos rezultatų rodikliais, 
išvardytos toliau, o jei Komisija mano, kad tos charakteristikos nėra svarbios kažkuriam 
konkrečiam rodikliui, ji turėtų paaiškinti savo pasirinkimą programų ataskaitose:

a) kiekybinės pradinės reikšmės, nurodant pradinės reikšmės metus;

b) kiekybinės tarpinės reikšmės;

c) kiekybinės tikslinės reikšmės, nurodant tikslinės reikšmės metus;

d) reikalaujamos kokybės duomenys, kad būtų lengva apskaičiuoti tikslinę 
reikšmę, palyginti su pradine reikšme;

91. ragina Komisiją siekti laiku gauti veiksmingumo informaciją, skirtą visiems 
veiksmingumo rodikliams, pavyzdžiui, interneto platformose įdiegiant naujas ataskaitų 
teikimo priemones;

92. ragina Komisiją dokumentuoti pasiūlytas tikslines reikšmes, kad biudžeto valdymo 
institucijos galėtų įvertinti jų užmojo lygį;
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93. ragina Komisiją toliau tobulinti VPT, visų pirma:

a) taikant vieną metodą pažangai, padarytai siekiant tikslo, apskaičiuoti lyginant 
su pradinėmis reikšmėmis, o jei Komisija mano, kad to padaryti neįmanoma kažkurio 
konkretaus rodiklio atveju, ji turėtų paaiškinti savo požiūrį programų veiksmingumo 
apžvalgoje (VPT);

b) paaiškinant loginį pagrindą, naudotą parenkant veiksmingumo rodiklius 
kiekvienai programai;

Pajamos

Audito Rūmų 2018 m. metinė ataskaita

94. su pasitenkinimu pažymi, kad Audito Rūmai nurodo, jog klaidų lygis pajamų srityje 
nebuvo reikšmingas ir kad su pajamomis susijusios sistemos apskritai buvo 
veiksmingos; 

95. pažymi, kad trečius metus iš eilės Biudžeto generalinis direktoratas nustatė išlygą dėl 
Jungtinės Karalystės surinktų tradicinių nuosavų išteklių (TNI) vertės, dėl to, kad šalis į 
Sąjungos biudžetą nepateikia nesumokėtų tekstilės ir avalynės importo muitų;

96. susirūpinęs pažymi, kad Audito Rūmų išlygos apimtis buvo išplėsta siekiant aprėpti 
kitus valstybių narių galimus dėl nepakankamo įvertinimo patirtus TNI nuostolius, kurie 
dar nėra įvertinti;

97. apgailestauja, kad 2011 m. paprašius Jungtinės Karalystės nustatyti rizikos profilius 
nepakankamai įvertintam tekstilės ir avalynės importui iš Kinijos, Komisijai prireikė 
daugiau kaip septynerių metų pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą; 

98. palankiai vertina tai, kad 2018 m. Komisija pateikė Jungtinei Karalystei pagrįstą 
nuomonę, kurioje apskaičiuota, jog bendri ES biudžeto nuostoliai (pagrindinės sumos ir 
palūkanos) sudaro 2,8 mlrd. EUR, ir kad 2019 m. kovo mėn. Komisija bylą perdavė 
Teisingumo Teismui;

99. apgailestauja, kad su TNI susijusios pagrindinės vidaus kontrolės priemonės, kurias 
Audito Rūmai įvertino Komisijoje ir kai kuriose valstybėse narėse, buvo iš dalies 
veiksmingos;

100. susirūpinęs pažymi, kad Audito Rūmai Ispanijoje nustatė surinktų muitų mokesčių 
mėnesio išrašų kompiliavimo kontrolės sistemų trūkumų;

101. susirūpinęs pažymi, kad Audito Rūmai Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje nustatė dar 
nesurinktų nustatytų muitų mokesčių valdymo trūkumų; pažymi, kad šie trūkumai 
daugiausia susiję su skolų muitinei susigrąžinimo vykdymo užtikrinimo vėlavimais ir 
pavėluotu skolų registravimu arba nurašymu apskaitos sistemoje; atkreipia dėmesį į 
Komisijos atliekamų valstybių narių TNI suvestinių patikrinimų trūkumus;

102. apgailestauja, kad Komisijos 2018 m. patikrinimų programą, skirtą patikrinti valstybių 
narių teisingų TNI sumų rinkimo, ataskaitų apie jas teikimo ir skyrimo sistemų 
veiksmingumą, nepakankamai parėmė struktūruotas ir dokumentuotas rizikos 
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vertinimas, ir pagal šią programą valstybės narės nesuskirstytos eiliškumo tvarka pagal 
rizikos lygį bei nepateiktas rizikų poveikis ir tikimybės;

103. susirūpinęs pažymi, kad Komisija, kiekvieną mėnesį ar ketvirtį gavusi TNI suvestines, 
neatliko sistemingos neįprastų TNI suvestinių pokyčių analizės ir nesurinko atitinkamos 
informacijos, paaiškinančios šių pokyčių priežastis;

104. pažymi, kad BNPj ir PVM išlygų skaičius iš esmės išlieka nepakitęs, o TNI atvirų 
pastabų skaičius padidėjo 14 %5;

105. apgailestauja, kad Audito Rūmams atlikus pasirinktų finansinį poveikį turinčių TNI 
atvirų pastabų peržiūrą, buvo nustatyta tam tikrų Komisijos tolesnių veiksmų vykdymo 
ir šių pastabų panaikinimo vėlavimo atvejų; be to, pažymi, jog Audito Rūmai nustatė, 
kad 27 % atvirų klausimų yra atviri jau daugiau nei penkerius metus;

106. pažymi, kad PVM įnašas sudaro 12 % Sąjungos pajamų, kurios 2018 m. buvo 
145 mlrd. EUR; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad Komisija apskaičiavo vadinamąją 
PVM nepriemoką, t. y. skirtumą tarp tikėtinų PVM pajamų ir faktiškai surinkto PVM, 
kuri 2017 m. sudarė 137,5 mlrd. EUR6;

107. susirūpinęs pažymi, kad 2018 m. Komisija nustatė bendrą išlygą, susijusią su 
Prancūzijos BNPj įvertinimu, nes Prancūzija pateikė nepakankamai informacijos apie 
savo BNPj subendrinimą;

108. apgailestauja, kad iš penkių rekomendacijų, kurias Audito Rūmai pateikė savo 2015 m. 
metinėje ataskaitoje, Komisija visiškai įgyvendino tik vieną, vieną rekomendaciją 
įgyvendino kai kuriais aspektais ir tris – dauguma aspektų;

109. ragina Komisiją įgyvendinti labiau struktūruotą ir dokumentuotą su jos TNI 
inspektavimo planavimu susijusį rizikos vertinimą, įskaitant kiekvienos valstybės narės 
rizikos lygio bei su „A“ ir „B“ sąskaitų rengimu susijusių rizikų analizę;

110. ragina Komisiją sustiprinti savo kas mėnesį ir kas ketvirtį vykdomų TNI „A“ ir „B“ 
sąskaitų išrašų patikrų apimtį, atliekant nuodugnesnę neįprastų pokyčių analizę, siekiant 
užtikrinti greitą reakciją į galimas anomalijas;

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 12/2019. Elektroninė prekyba: vis dar reikia įveikti 
nemažai su PVM ir muitų surinkimu susijusių iššūkių

111. pažymi, kad nėra jokių įverčių, kiek tarpvalstybiniam paslaugų teikimui taikomo PVM 
nesurenkama Sąjungos lygmeniu, tačiau Komisijos vertinimu, mažos vertės prekių iš 
trečiųjų šalių tiekimo nuostoliai kasmet sudaro 5 milijardus eurų;

112. atkreipia dėmesį į valstybių narių vaidmenį administracinio bendradarbiavimo 

5 Kai Komisija valstybių narių pateiktuose duomenyse nustato galimo nuosavų išteklių reglamentų nesilaikymo 
atvejus, ji palieka galimybę duomenis keisti, kol neįsitikina, kad šie duomenys atitinka nustatytus reikalavimus. 
Su BNPj ar PVM susijusiais atvejais ši procedūra vadinama išlygos nustatymu; TNI atvejais atitinkama 
procedūra vadinama atviro klausimo nustatymu. Komisija nustato išlygų ir atvirų pastabų poveikį ES biudžetui 
po to, kai gauna būtiną informaciją iš valstybių narių.
6 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/vat-gap_en



PR\1186601LT.docx 39/67 PE639.827v01-00

LT

susitarimų vykdymo, kontrolės priemonių veiksmingumo, duomenų rinkimo ir 
prekiautojų atitikties reguliavimo sistemai stebėsenos srityje;

113. žino, kad PVM surinkimo užtikrinimas priklauso nacionalinei kompetencijai;

114. pabrėžia, kad svarbu keistis informacija tarp valstybių narių ir su trečiosiomis šalimis;

115. kviečia valstybes nares pasitelkiant „Eurofisc“ intensyviau keistis informacija apie 
galimai sukčiaujančias įmones ir apgaulingus sandorius;

116. ragina valstybių narių mokesčių administratorius sustiprinti savo kontrolės veiklą vieno 
langelio principu grindžiamoje minisistemoje7;

117. primygtinai ragina Komisiją vykdyti pakankamą kontrolės ir stebėjimo veiklą 
valstybėse narėse;

116. yra susirūpinęs dėl elektroninės prekybos prekių iš trečiųjų šalių vertės sumažinimo 
rizikos; palankiai vertina veiksmus, kurių imtasi siekiant išspręsti sukčiavimo PVM 
problemą elektroninės prekybos srityje; 

118. ragina skubiai priimti siūlomą teisės aktą dėl elektroninės prekybos PVM, kad būtų 
pašalinti nuotolinės prekybos tvarkos trūkumai;

119. ragina OLAF informuoti Parlamentą apie savo tyrimus, susijusius su mažos vertės 
drabužių, įsigytų elektroninės prekybos sistemoje, importu ir įtariamu elektroninės 
prekybos sandoriais įsigytų galimai padidintos rizikos prekių, vežamų oro transportu, 
importu;

Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti

120. pažymi, kad daugiametės finansinės programos (DFP) 1a išlaidų pakategorė 
„Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“ sudaro 13,7 % arba 
Sąjungos biudžeto arba 21,4 mlrd. EUR; iš šios sumos 11,7 mlrd. EUR (54,3 %) 
išleidžiama moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 2,4 mlrd. EUR (11,1 %) – švietimui, 
mokymui, jaunimui ir sportui, 2,2 mlrd. EUR (10,4 %) – transportui ir energetikai, 
1,5 mlrd. EUR (7,2 %) – kosmosui, o likusi dalis – kitiems veiksmams;

Indėlis į „Europa 2020“ tikslų pasiekimą

121. yra patenkintas, kad Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinė parodė teigiamą 
tendenciją daugumoje Sąjungos šalių, ypač Maltoje, Nyderlanduose ir Ispanijoje, o 
Švedija tebėra Sąjungos inovacijų lyderė;

122. vis dėlto apgailestauja, kad dauguma valstybių narių ir toliau atsilieka siekdamos tikslo 
investuoti 3 % bendrojo vidaus produkto (BVP) į mokslinius tyrimus ir technologinę 
plėtrą; pabrėžia, kad Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD iš esmės nurodo tris šio lėto 

7 Savanoriška prekybos lengvinimo sistema, kuri suteikia galimybę apmokestinamiesiems asmenims (ir ES, ir ne 
ES įmonėms), teikiantiems telekomunikacijų, televizijos ir radijo transliavimo bei elektroniniu būdu teikiamas 
paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims valstybėse narėse, kuriose jie neturi buveinės, apskaityti šiam 
paslaugų teikimui taikomą PVM ir deklaruoti jį savo registracijos valstybės narės internetiniame portale.
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vystymosi priežastis: a) viešųjų ir privačiųjų investicijų į šią sritį trūkumą, b) ribotą 
nacionalinių mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemų kokybę ir veiksmingumą ir c) rinkos 
nepakankamumą, susijusį su verslo sprendimais dėl investicijų į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas;

123. palankiai vertina tai, kad mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) dalyvavimo programos 
„Horizontas 2020“ dalyje „Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas (angl. LEIT)“ ir įgyvendinant ramstį „Visuomenės uždaviniai“ lygis ir 
toliau viršija programos konkretų tikslą, atsižvelgiant į dideles pastangas pritraukti MVĮ 
į programą ir supaprastinimus, kurių imtasi siekiant palengvinti jų dalyvavimą;

124. taip pat palankiai vertina tai, kad naujų programos „Horizontas 2020“ dalyvių dalis 
pasiekė 61,4 %, taigi viršijo 2018 m. nustatytą 55 % kriterijų;

125. tebėra susirūpinęs dėl to, kad Sąjungos įnašo į klimato politiką dalis nuo 2014 m. išliko 
nepakitusi – 30 %;

Audito apimtis ir metodas

126. pažymi, kad Audito Rūmai patikrino 130 operacijų imtį, sudarytą taip, kad būtų 
statistiškai reprezentatyvi visų šios DFP išlaidų kategorijos išlaidų rūšių atžvilgiu: 81 
mokslinių tyrimų ir inovacijų operaciją (22 pagal Septintąją bendrąją programą (BP 7) 
ir 59 pagal programą „Horizontas 2020“) ir 49 operacijas pagal kitas programas ir 
veiklą, visų pirma pagal programą „Erasmus +“, Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę ir kosmoso programas, kurių audituoti paramos gavėjai buvo 19 valstybių 
narių ir 4 trečiosiose šalyse;

127. palankiai vertina tai, kad, remdamiesi 31 klaida, Audito Rūmai apskaičiavo, jog klaidų 
lygis visoje DFP 1a pakategorėje yra 2,0 % ir kad šis rodiklis yra mažesnis nei 
ankstesnių dviejų metų rodikliai, kai įvertintas klaidų lygis buvo šiek tiek didesnis nei 
4 %;

128. vis dėlto apgailestauja, kad aštuoniais paramos gavėjų padarytų kiekybiškai įvertinamų 
klaidų atvejais prašymuose kompensuoti išlaidas buvo pakankamai informacijos, kad 
Komisija, nacionalinės institucijos arba nepriklausomas auditorius galėtų užkirsti 
tokioms klaidoms kelią arba jas aptikti ir ištaisyti prieš išlaidas patvirtinant; pažymi, 
kad, jei Komisija būtų tinkamai pasinaudojusi visa savo turima informacija, įvertintas su 
šiuo skyriumi susijęs klaidų lygis būtų buvęs 0,3 % mažesnis;

129. pažymi, kad, kaip ir ankstesniais metais, daug kiekybiškai įvertinamų klaidų buvo 
susijusios su personalo išlaidomis; be to, įrangos ir infrastruktūros sąnaudos taip pat 
buvo klaidų šaltinis;

130. nustebo sužinojęs, kad didelių mokslinių tyrimų infrastruktūros programų ex ante 
patikros ne tik užėmė daug laiko ir brangiai kainavo (t. y. darbo jėga, kelionės), bet ir 
dažnai turėjo nedidelį poveikį klaidų prevencijai; 

131. atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai peržiūrėjo Bendrosios audito tarnybos ir 
privačių audito bendrovių audito bylas (darbo dokumentus ir patvirtinamuosius 
dokumentus) ir kad 11 atvejų Audito Rūmai turėjo atlikti papildomas audito procedūras, 
daugiausia dėl to, kad reikėjo gauti papildomų patvirtinamųjų dokumentų arba darbo 
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dokumentuose aptikta neatitikimų;

132. yra susirūpinęs dėl metodologinių klaidų, kurias Audito Rūmai nustatė tikrindami, kaip 
apskaičiuojamas programos „Horizontas 2020“ klaidų lygis: „Ex post auditais siekiama 
kiek įmanoma labiau aprėpti patvirtintas išlaidas, tačiau jos retai kada aprėpia visas 
išlaidas. Klaidų lygis apskaičiuojamas kaip visų patvirtintų išlaidų dalis, o ne kaip 
faktiškai audituota suma. Tai reiškia, kad klaidų skaičiavimo vardiklis yra didesnis, taigi 
klaidų lygis yra nurodytas per žemas. Tais atvejais, kai aptiktos klaidos yra sisteminio 
pobūdžio, klaida yra ekstrapoliuojama, o tai iš dalies kompensuoja pirmiau nurodytą 
sumažinimą. Tačiau kadangi nesisteminių klaidų ekstrapoliavimas neatliekamas, 
bendras klaidų lygis vis dėlto yra nurodytas per žemas“8;

133. pastebėjo, kad Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD apskaičiavo klaidų lygius Septintajai 
bendrajai programai (BP 7) ir programai „Horizontas 2020“: 

– Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD apskaičiavo, kad bendras BP 7 reprezentatyvus 
klaidų lygis, apskaičiuotas daugiamečiu pagrindu, yra šiek tiek didesnis nei 5 %; 
apskaičiavo, kad likutinis klaidų lygis (LKL) siekia 3,36 %;

– atsižvelgiant į audito ataskaitų projektus, mokslinių tyrimų ir inovacijų srities 
LKL siekia 2,22 % (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD LKL siekia 2,24 %) ir 
tikimasi, kad padidės iki maždaug 2,45 % (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD 
LKL – iki 2,48 %);

134. pažymi, kad Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD apskaičiuota bendra su rizika susijusi 
2018 m. atliktų mokėjimų suma mokėjimo metu yra apie 97,6–101,1 mln. EUR; bendra 
su rizika susijusi 2018 m. išlaidų suma užbaigiant programą yra 69,1–72,7 mln. EUR, 
t. y. 2,21 % – 2,33 % visų išlaidų);

135. atkreipia dėmesį į tai, kad sąvokos „su rizika susijusi suma mokėjimo metu“ ir „su 
rizika susijusi suma užbaigiant programą“ pradėtos taikyti atliekant 2018 m. auditą;

136. palankiai vertina tai, kad Audito Rūmų (remiantis DFP pakategore) ir Komisijos 
išvados yra panašios;

Finansų valdymas ir vidaus kontrolė

137. atkreipia dėmesį į tai, kad 7-osios bendrosios programos (BP 7) atveju tebesilaikoma 
horizontaliosios išlygos dėl išlaidų kompensavimo;

138. nurodo, kad 2018 m. Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD tiesiogiai valdė 56 % (palyginti 
su 58 % 2017 m.) savo biudžeto, išreikšto mokėjimais, ir kad 44 % mokėjimų buvo 
skirta kitoms įgaliotoms įstaigoms, kurios juos turėjo įgyvendinti;

139. atkreipia dėmesį į tai, kad Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD 15,05 % savo 2018 m. 
biudžeto patikėjo EIB ir EIF iniciatyvai „Innovfin“, kad „Innovfin“ siekia remti 
mokslinius tyrimus ir inovacijas finansinėmis priemonėmis ir kad 2018 m. Europos 

8 Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinė biudžeto įvykdymo ataskaita su institucijų atsakymais, OL C 340, 
2019 m. spalio 8 d., 5,34 punktas.
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investicijų bankui (EIB) ir EIF pervesta suma buvo 472,9 mln. EUR;

140. laikosi nuomonės, kad Audito Rūmai turėtų atlikti visų EIB grupės programų, veiksmų 
ar projektų, bendrai finansuojamų iš Sąjungos biudžeto, auditą;

141. 141. yra susirūpinęs dėl to, kad, nors 4 740 iš 4 934 projektų, vykdytų 2013–2007 m. 
finansavimo laikotarpiu, yra užbaigti, vis dar yra neįvykdytų įsipareigojimų (pranc. 
reste à liquider arba RAL), kurių vertė – 157,3 mln. EUR, ir kad Komisija negali 
nurodyti, kada šių neįvykdyti įsipareigojimų problema bus išspręsta9;

142. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartiniu 2020–2014 m. programavimo laikotarpiu buvo 
įvykdyta 64,26 % biudžeto;

143. ragina Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD toliau dėti supaprastinimo pastangas laikantis 
Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 28/2018, tačiau nepakenkiant teisiniam 
tikrumui ir nepakeičiant ex post kontrolės ex ante kontrole;

144. laikosi nuomonės, kad Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD turėtų daugiau dėmesio skirti 
investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas Sąjungos pridėtinės vertės vertinimui;

HUAWEI

145. pripažįsta, kad bendrovės HUAWEI patronuojamosios įmonės kreipėsi dėl Sąjungos 
bendro finansavimo pagal programą „Horizontas 2020“;

146. tačiau pažymi, kad dalyviai iš Brazilijos, Kinijos, Indijos, Meksikos ir Rusijos nebuvo 
toliau finansuojami pagal programą „Horizontas 2020“10;

147. primena, kad programos „Horizontas 2020“ dalyvavimo ir sklaidos taisyklėmis, 
nuostatomis reglamentuojamas rezultatų naudojimas ir Komisijai suteikiama teisė 
prieštarauti nuosavybės teisių perdavimui arba išimtinių licencijų suteikimui 
subjektams, įsisteigusiems trečiojoje šalyje, kuri nėra programos „Horizontas 2020“ 
asocijuotoji šalis;

148. pažymi, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnyba, atsižvelgdama į tai, išnagrinėjo 
informaciją apie įtariamus pažeidimus, tačiau nusprendė nepradėti tyrimo, nes buvo 
nepakankamai įtarta sukčiavimu;

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA)

149. yra susirūpinęs dėl Audito Rūmų išvados, kad šios įstaigos vidaus kontrolės sistemą 
reikia iš esmės patobulinti ir kad antrus metus iš eilės Komisija pareiškė išlygą dėl 
minėtos sistemos;

Rekomendacijos

9 Atsakymas į 10-tą jį klausimą. Klausimynas rengiantis diskusijai su Komisijos nariu C. MOEDASU, 
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-
%20Commissioner%20Moedas-original.pdf 
10 Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 16.

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-%20Commissioner%20Moedas-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-%20Commissioner%20Moedas-original.pdf
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150. ragina Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD:

– atsižvelgti į Audito Rūmų rekomendacijas dėl šios pakategorės;

– kuo greičiau įgyvendinti 26 neįgyvendintas Vidaus audito tarnybos 
rekomendacijas;

– daugiau dėmesio skirti klimato politikos veiksmams ir ryžtingiau juos skatinti 
(pagrindinis veiklos rezultatų rodiklis, PVRR);

– ypač budriai stebėti, kaip laikomasi programos „Horizontas 2020“ dalyvavimo ir 
sklaidos taisyklių;

– savo metinėje veiklos ataskaitoje paskelbti visus savo pasiūlymus dėl 
konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų pagal Europos semestrą;

– peržiūrėti didelės mokslinių tyrimų infrastruktūros ex ante patikrą, siekiant 
paspartinti procesą ir padaryti rezultatus patikimesnius;

– kartu su Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąja įstaiga iki 2020 m. 
liepos mėn. pateikti atsakingam Parlamento komitetui reformų, kurių imtasi 
siekiant ištaisyti padėtį, ataskaitą;

– ypatingą dėmesį skirti tam, kaip projekto koordinatorius paskirsto lėšas gavėjui;

– investuoti į veiklos rezultatų ir Sąjungos pridėtinės vertės vertinimą;

151. ragina Audito Rūmus savo metinėje ataskaitoje išplėsti veiklos rezultatų aprėptį, nes 
Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra vertingas informacijos, susijusios su veiklos 
rezultatais, šaltinis; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina pasiūlymus, pateiktus 
lapkričio 19 d. Liuksemburge Biudžeto kontrolės komiteto vizito metu;

Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda

152. pažymi, kad daugiametės finansinės programos (DFP) 1b išlaidų pakategorei 
„Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“ tenka 34,8 % Sąjungos biudžeto arba 
54,5 mlrd. EUR; iš šios sumos 30,1 mlrd. EUR (55,1 %) išleidžiama Europos regioninės 
plėtros fondui (ERPF), 9,3 mlrd. EUR (17 %) – Sanglaudos fondui, 13,9 mlrd. EUR 
(25,6 %) – Europos socialiniam fondui (ESF), o likusi dalis – kitiems veiksmams;

153. buvo informuotas, kad 2018 m. Regioninės ir miestų politikos (REGIO) GD sumokėjo 
39,5 mlrd. EUR; 

Indėlis į Sąjungos 2020 m. tikslų pasiekimą

154. pažymi, jog dėl pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių Komisija tvirtina, kad:

– darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų srityse kiekvienas išleistas 
euras lėmė 2,7 EUR papildomo bendro vidaus produkto (BVP) augimo ir dėl to 
per paskutinį programavimo laikotarpį buvo sukurta apie 1,3 mln. darbo vietų;

– dėl mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir inovacijų stiprinimo numatomas 
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įmonių ir mokslinių tyrimų institucijų bendradarbiavimo projektų skaičius, 
remiantis 2017 m. pabaigoje atrinktais projektais, beveik padvigubėjo;

– MVĮ konkurencingumo srityje numatomas paramą gaunančių įmonių skaičius, 
remiantis 2017 m. pabaigoje atrinktais projektais, padidėjo 40 %;

– mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos srityje, remiantis atrinktais 
projektais 2017 m. pabaigoje, prognozuotas skaičius padidėjo daugiau nei 
dvigubai ir pasiekė 69,2 % 2023 m. pabaigos tikslinio rodiklio, sudarančio 6 708 
megavatų papildomų pajėgumų;

155. vis dėlto pažymi, kad mažai žinoma apie šių investicijų tvarumą11 ir kokybę ir tai, kokiu 
mastu teigiamus ekonominius pokyčius skatina bendras ekonomikos pakilimas arba 
Sąjungos finansavimas;

Audito apimtis ir metodas

156. pažymi, kad Audito Rūmai išnagrinėjo 220 operacijų, kurias audito institucijos anksčiau 
buvo patikrinusios, imtį, sudarytą taip, kad būtų statistiškai reprezentatyvi visų šios DFP 
1b išlaidų kategorijos išlaidų rūšių atžvilgiu;

157. atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai šiose 220 operacijų nustatė ir kiekybiškai 
įvertino 36 klaidas, kurių audito institucijos nebuvo nustatę; atsižvelgdami į 60 klaidų, 
kurias anksčiau nustatė audito institucijos, ir į programų institucijų atliktus pataisymus 
(kurių bendra vertė siekia 314 milijonus eurų, susijusius su abiem programavimo 
laikotarpiais kartu paėmus), Audito Rūmai vertina, kad klaidų lygis sudaro 5,0 %;

158. pažymi, kad Komisija nesutinka su Audito Rūmų vertinimu dėl trijų reikšmingų klaidų, 
susijusių su 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, ir dviejų klaidų, susijusių su 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu; pažymi, kad Komisija nurodo skirtingą 
taikomų nacionalinių arba Sąjungos taisyklių aiškinimą, kuris turi įtakos apskaičiuotam 
klaidų lygiui12;

159. išsami informacija, kad pagrindiniai klaidų šaltiniai buvo susiję su netinkamomis 
finansuoti išlaidomis (37) ir viešaisiais pirkimais (18), po kurių trūko esminių 

11 Taip pat žr. Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 8/2018 „ES parama produktyvioms investicijoms į 
įmones – daugiau dėmesio reikia skirti tvarumui“.

12 Atsakymas į 24-tą jį klausimą. Klausimynas rengiantis diskusijai su Komisijos nariu J. Hahnu:

Trys iš šių klaidų yra susijusios su nacionaline valstybės pagalbos schemos (įstatymo), kurioje buvo priimtos 
su ES valstybės pagalbos taisyklėmis nesuderinamos nuostatos dėl skatinamojo poveikio, pagal kurias 
įmonėms, norinčioms gauti viešąją paramą, leidžiama pradėti finansuoti dalį savo investicijų prieš prašant 
viešosios pagalbos, problema.

Dar viena klaida yra susijusi su MVĮ priemoka, kuri tapo netinkama finansuoti, kai paramos gavėjas prarado 
MVĮ statusą, ir su skatinamojo poveikio nebuvimu padidinus bendro finansavimo normą. Visų pirma, pagalbos 
gavėjas pagalbos paraiškos pateikimo metu buvo MVĮ, tačiau pagalbos suteikimo metu ji nebebuvo laikomas 
MVĮ.

Galiausiai, dėl paskutinės klaidos, nurodoma visuotinės ekonominės svarbos paslauga, kurią Audito Rūmai laikė 
neteisėta valstybės pagalba.
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patvirtinamųjų dokumentų (3);

160. taip pat pažymi, kad iki 2016/2017 ataskaitinių metų pabaigos finansinėms priemonėms 
buvo išmokėta 2,9 mlrd. EUR avansų, iš kurių 2,3 mlrd. EUR buvo deklaruota nuo 
2016 m. liepos 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. (17 % visos išmokėtos ES bendro 
finansavimo sumos); 2016/2017 ataskaitiniais metais galutiniams gavėjams buvo 
išmokėta 1,3 mlrd. EUR (43 %);

161. nori žinoti, kas gauna naudos iš palūkanų, susikaupusių už 1,6 mlrd. EUR, kurie dar 
nėra išmokėti naudos gavėjams;

162. pažymi, kad Audito Rūmų auditas apėmė išmokas penkioms finansinėms priemonėms 
(dviem 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ir trims 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu); pažymi, kad Audito Rūmai išnagrinėjo 30 garantijų ir 100 paskolų šioms 
penkioms priemonėms finansų tarpininkų lygmeniu ir nustatė 14 netinkamų išmokų 
galutiniams naudos gavėjams atvejų, susijusių su trimis Audito Rūmų išnagrinėtomis 
priemonėmis: tie atvejai buvo susiję arba su netinkamomis finansuoti paskolomis arba 
netinkamais finansuoti galutiniais gavėjais, taip pat su panaikintomis išmokomis, kurias 
valstybės narės neteisingai užregistravo kaip sumokėtas;

163. pažymi, kad Regioninės ir miestų politikos GD patvirtino, jog 2016–2017 ataskaitinių 
metų likutinis bendras klaidų lygis buvo 1,96 %, užbaigus nacionalinės ir Komisijos 
kontrolės ciklą, remiantis visais tuo metu turimais audito įrodymais ir laukiant 
prieštaravimų procedūrų (konservatyvus metodas); tuo pat metu Regioninės ir miestų 
politikos GD apskaičiavo, kad patvirtintas lygis galėtų siekti ne daugiau nei 2,74 %;

164. yra nustelbęs dėl didelio skirtumo tarp Audito Rūmų ir Komisijos audito metu nustatytų 
faktų;

165. be to, pažymi, kad 2018 m. Komisija įvedė pradėjo taikyti naujas sąvokas: „su rizika 
susijusi suma mokėjimo metu“ 13 ir „su rizika susijusi suma užbaigiant programą“;

166. atkreipia dėmesį į tai, kad „su rizika susijusi suma mokėjimo metu“ grindžiama 
sąskaitomis, kurias pateikė valstybės narės, atskaičiavusios finansines pataisas; pažymi, 
jog todėl atrodo, kad Komisija neturi tiesioginės informacijos apie su rizika susijusią 
sumą mokėjimo metu;

167. be to, atkreipia dėmesį į tai, kad „su rizika susijusi suma užbaigiant programą“ yra 
Komisijos patirtimi pagrįsta ekstrapoliacija;

168. šiomis aplinkybėmis mano, kad būtų naudinga priminti 247 straipsnio 1 dalies b punkto 

13 Regioninės ir miestų politikos generalinio direktorato (REGIO GD) 2018 m. metinė veiklos ataskaita, p. 111.

„Rizika mokėjimo metu kiekvienai programai apskaičiuota taikant 2016–2017 m. ataskaitinių metų likutinį 
bendrą klaidų lygį, kurį patvirtino Komisijos tarnybos, arba, jei jis didesnis, audito institucijų praneštą 2017–
2018 ataskaitinių metų likutinį bendrą klaidų lygį, taikomą Komisijos ataskaitinių metų „atitinkamoms 
išlaidoms“.

Rizika užbaigiant programą“ rodo likusią riziką, susijusią su 2018 m. atitinkamomis išlaidomis, kai tik Komisija 
pritaikys būtinas finansines pataisas, kad bendras likutinis klaidų lygis pagal visas veiksmų programas sumažėtų 
iki 2 %. (...)“
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i papunktį, kuriame reikalaujama, kad Komisija pateiktų „(...) Sąjungos išlaidų klaidų 
lygio įvertinimą, grindžiamą nuoseklia metodika ir būsimų pataisų sąmata; (...)“;

169. yra susirūpinęs dėl Audito Rūmų sprendimo, kad šiuo metu jie negali pasikliauti nei 
valstybių narių valdymo institucijų darbu, nei audito institucijų atliktu darbu dėl audito 
institucijų imčių atrankos metodo, audito sekos dokumentacijos ir klaidų tvarkymo 
trūkumų ir kad todėl Audito Rūmai negalėjo pasikliauti Komisijos klaidų lygiu;

170. mano, kad nepriimtina, jog Audito Rūmai ir Komisija taiko skirtingas metodikas, kad 
nustatytų savo atitinkamą nuomonę dėl finansinių operacijų teisėtumo ir tvarkingumo; 
todėl šios institucijos gauna skirtingus likutinio klaidų lygio (LKL) rezultatus: ˃ 2 % 
(Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD bei Regioninės ir miestų politikos GD) ir 
5 % (Europos Audito Rūmai);

171. be to, pažymi, kad šių dviejų institucijų duomenų bazė yra skirtinga: Audito Rūmai 
laikosi metinio požiūrio, o Komisija 2018 m. galėjo patikrinti tik 2016–2017 m. 
finansines ataskaitas ir laikosi daugiamečio požiūrio;

Finansų valdymas ir vidaus kontrolė

172. atkreipia dėmesį į tai, kad Regioninės ir mietų politikos (REGIO) GD paskelbė 30 
išlygų dėl 30 veiksmų programų, vykdomų dabartiniu programavimo laikotarpiu; 18 
išlygų vis dar galiojo 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui;

173. palankiai vertina tai, kad galiausiai įgyvendinta 99 % veiksmų planų, skirtų ex ante 
sąlygoms įvykdyti;

174. yra susirūpinęs dėl to, kad struktūrinių fondų įgyvendinimas vėluoja ir padėtis yra dar 
blogesnė nei ankstesnio programavimo laikotarpio panašiu laiku: nes šiuo metu 
vidutinis lėšų panaudojimo lygis yra mažesnis nei 40 %, o panašiu metu 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu jis buvo mažesnis nei 60 %14;

175. pažymi, kad 18 mlrd. EUR ERPF ir SF lėšų, t. y. 7,2 % visų asignavimų, planuojama 
skirti pagal finansines priemones;

176. stebisi, kad 2018 m. metinė ataskaita „Finansinės ESI fondų priemonės“ dar 
nepaskelbta;

177. baiminasi, kad programavimo laikotarpio pabaigoje susikaupusių neįvykdytų 
įsipareigojimų suma gali būti didesnė nei ankstesnio laikotarpio pabaigoje, todėl gali 
kilti dar viena mokėjimų krizė;

178. pažymi, kad REGIO GD 2016–2017 ataskaitiniais metais patvirtino audito institucijų 
praneštus likutinius klaidų lygius (įskaitant kai kuriais atvejais po to, kai buvo atlikti 
koregavimai be reikšmingo poveikio), kurie buvo mažesni nei reikšmingumo lygis 135 
programų atveju, o 29 programų atveju reikėjo pakoreguoti likutinių klaidų lygį iki 

14 Taip pat žr. Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 17/2018 „Komisijos ir valstybių narių veiksmais 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu pavyko išspręsti menko lėšų panaudojimo problemą, bet 
nepakankamai dėmesio skirta rezultatams“.
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lygio, didesnio nei 2 %;

179. taip pat pažymi, kad REGIO GD priėmė 242 iš 258 2018–2019 ataskaitinių metų 
patvirtintų sąskaitų; jis nepriėmė 16 sąskaitų; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad Audito 
Rūmai neišnagrinėjo to laikotarpio sąskaitų, nes patikrinimai nebuvo užbaigti;

180. pažymi, kad įgyvendinant struktūrinę ir sanglaudos politiką labiausiai sukčiaujama šiose 
srityse: infrastruktūra (34 %), aplinka (13 %) ir moksliniai tyrimai (13 %), taip pat kad 
sukčiavimo atvejai susiję su viešųjų pirkimų taisyklėmis (52 %), neteisėtomis išlaidomis 
(14 %) ir interesų konfliktais (8 %);

Čekijos Respublika

181. buvo informuotas, kad Komisija atliko išsamius Sąjungos ir nacionalinės teisės taikymo 
auditus; tikisi, kad Komisija informuos atsakingą Parlamento komitetą apie audito 
rezultatus tada, kai jie bus gauti;

182. apgailestauja dėl to, kad auditoriai regioninių ir sanglaudos fondų srityje nustatė didelių 
valdymo ir kontrolės sistemų veikimo trūkumų, todėl pasiūlė atlikti beveik 20 % dydžio 
finansinę pataisą;

183. taip pat apgailestauja dėl to, kad Komisijos auditoriai nustatė interesų konflikto atvejų; 
vis dėlto supranta, kad pagal Čekijos nacionalinį įstatymą dėl interesų konfliktų 
nedraudžiama skirti viešųjų lėšų ir kad todėl auditoriai pasiūlė panaikinti viešąjį įnašą į 
projektus, nes iki šiol nebuvo deklaruota jokių išlaidų;

Vengrija

184. palankiai vertina tai, jog Komisija savo kompetentingam komitetui pranešė, kad 
Regioninės ir miestų politikos GD ketina susigrąžinti daugiau nei 1 mlrd. EUR iš 
programų, kuriose nustatė pažeidimų, ir kad ši suma daro poveikį šioms veiksmų 
programoms:

– 2007HU161PO001 Ekonominis bendradarbiavimas 130 mln. EUR

– 2007HU161PO002 Aplinka 157 mln. EUR

– 2007HU161PO007 Transportas 325 mln. EUR

– 2007HU161PO008 Socialinė infrastruktūra 103 mln. EUR

– 7 regioninės veiklos programos 310 mln. EUR

185. taip pat pažymi, kad Regioninės ir miestų politikos GD dar nebaigė patikrų, susijusių su 
techninės pagalbos programomis ir elektroninio administravimo programomis; tačiau ji 
tikisi išduoti vykdomuosius raštus sumoms išieškoti, kurių vertė ne mažesnė nei 60 mln. 
EUR;

186. prašo Komisijos pirmiau nurodytoms programoms nustatyti aiškų tvarkaraštį nuo 
projekto pradžios iki lėšų susigrąžinimo, paaiškinant įvairius etapus;

187. klausia Komisijos, kaip šios susigrąžintos sumos bus įtrauktos į biudžetą, nes jos daro 
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poveikį ankstesnio 2007–2013 m. programavimo laikotarpio programoms;

Rekomendacijos

188. ragina Komisiją:

– išplėsti ataskaitų apie Sąjungos investicijų poveikį ir tvarumą teikimą, kad būtų 
parodyta Sąjungos finansavimo Sąjungos pridėtinė vertė;

– dėti daugiau pastangų siekiant pagerinti dabartines kontrolės ir patikinimo 
sistemas, kad būtų sukurta viena bendra audito grandinė;

– savo metinėje ES biudžeto valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitoje (MVVRA) 
pateikti klaidų lygio atliekant mokėjimą skaičių (prieš jį ištaisant nacionaliniu 
lygmeniu) ir būsimo koregavimo įvertį;

– kuo labiau pritaikyti savo audito metodiką prie Audito Rūmų audito metodikos;

– savo metinėje veiklos ataskaitoje paskelbti visus savo pasiūlymus dėl 
konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų pagal Europos semestrą;

– ypatingą dėmesį skirti valstybėms narėms, kurių valdymo ir kontrolės sistemos 
yra tik iš dalies patikimos;

– kuo greičiau sumažinti neįvykdytų įsipareigojimų skaičių;

– sumažinti 2021–2027 m. programavimo laikotarpį nuo n + 3 iki n + 2, kad 
valstybėms narėms būtų suteikta papildoma paskata sparčiai įgyvendinti 
programas;

– taikyti finansines pataisas dėl Audito Rūmų nustatytų klaidų;

– metinėse veiklos ataskaitose nurodyti, kaip buvo pakartotinai panaudotos 
valstybių narių ir Komisijos nustatytos ex post finansinės pataisos;

– nedelsiant paskelbti 2018 m. metinę ataskaitą „Finansinės priemonės pagal ESI 
fondus“;

– raginti visas valstybes nares naudotis programa ARACHNE IT sukčiavimo rizikai 
nustatyti ir pašalinti;

189. ragina Komisiją ir teisėkūros institucijas suderinti struktūrinių fondų ataskaitinius 
laikotarpius su Audito Rūmų ataskaitiniais laikotarpiais;

190. ragina Komisiją ir teisėkūros institucijas užtikrinti, kad 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpiu būtų išlaikytas 10 % tarpinių mokėjimų sulaikymas ir kad tais atvejais, kai 
manoma, kad programos kelia didelę riziką Sąjungos finansiniams interesams, 
sulaikytos sumos turėtų būti išmokamos tik užbaigus visus patikrinimus ir laiku įspėjus 
kompetentingą valdymo instituciją apie padėtį;

191. ragina Audito Rūmus savo metinėje ataskaitoje išplėsti veiklos rezultatų aprėptį, nes 
Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra vertingas informacijos, susijusios su veiklos 
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rezultatais, šaltinis; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina pasiūlymus, pateiktus 
2019 m. lapkričio 19 d. Liuksemburge Biudžeto kontrolės komiteto vizito metu;

Gamtos ištekliai

Atitiktis reikalavimams

192. pažymi, kad Audito Rūmai apskaičiavo, jog 2018 finansiniais metais visos išlaidų 
kategorijos „Gamtos ištekliai“ klaidų lygis yra 2,4 % ir vis dar viršija 2 % sudarančią 
reikšmingumo ribą;

193. pabrėžia, kad sudėtingos tinkamumo finansuoti sąlygos didina klaidų riziką kaimo 
plėtros, rinkos priemonių, žuvininkystės, aplinkos ir klimato politikos srityse; pažymi, 
kad šios sritys sudaro apie ketvirtadalį gamtos išteklių biudžeto;  

194. pažymi, kad iš 156 Audito Rūmų tikrintų mokėjimų didesnės rizikos srityse vienas 
ketvirtis buvo paveiktas klaidų ir kad pagrindinės klaidų priežastys buvo susijusios su 
tinkamumo finansuoti sąlygomis, viešųjų pirkimų arba dotacijų skyrimo taisyklėmis ir 
netikslia informacija apie sritis; 

195. su pasitenkinimu pažymi, kad Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) tiesioginių 
išmokų biudžeto (72 % išlaidų kategorijos „Gamtos ištekliai“) atžvilgiu Audito Rūmai 
apskaičiavo, kad klaidų lygis šioje srityje nesiekia 2 % reikšmingumo ribos; 

196. atkreipia dėmesį į tai, kad iš 95 tiesioginių išmokų, kurių auditą atliko Audito Rūmai, 
81 % klaidų nebuvo paveiktos ir kad dauguma klaidų buvo nedidelės permokos, 
neviršijančios 5 %, atsiradusios daugiausia dėl to, kad ūkininkai pateikė netikslią 
informaciją apie plotus; 

197. pabrėžia, kad teigiami pasiekimai EŽŪGF tiesioginių išmokų srityje daugiausia susiję 
su integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, Žemės sklypų identifikavimo 
sistemos, geoerdvinės taikomosios programos ir preliminarių kryžminių ūkininkų 
paraiškų patikrų kokybe;

198. pažymi, kad, Audito Rūmų nuomone, Komisijos metinėje valdymo ir veiklos rezultatų 
ataskaitoje (MVVRA) pateikti skaičiai atitinka Audito Rūmų audito išvadą; 

199. apgailestauja, kad 2018 m. Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD surengė tikrinamuosius 
vizitus į 17 sertifikavimo įstaigų ir nustatė, kad tik penkios įstaigos yra patikimos; 
nustatyti trūkumai visų pirma buvo susiję su imčių atrankos metodika ir tinkamumo 
patikrų aprėptimi;

Veikla 

200. pažymi, kad kaimo plėtros veiksmai iš esmės buvo vykdomi taip, kaip planuota, ir kad 
valstybės narės patikrino išlaidų pagrįstumą; 

201. atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurių projektų atveju supaprastintas išlaidų apmokėjimas, 
pvz., vienkartinės išmokos arba nustatyto dydžio sumos, gali padėti supaprastinti 
administravimą ir kontroliuoti išlaidas; 

202. apgailestauja, kad nacionalinės valdžios institucijos mažai pasinaudojo supaprastinto 
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išlaidų apmokėjimo galimybėmis, nors jos galėjo būti naudingos maždaug trečdalyje 
Audito Rūmų aplankytų projektų;

203. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai ir toliau nustato rezultatų rodiklių, 
susijusių su bendra BŽŪP stebėsenos ir vertinimo sistema (BSVS), naudojimo 
trūkumus; 

204. ypač apgailestauja dėl to, kad Audito Rūmai nustatė, jog beveik trečdalio kaimo plėtros 
veiksmų atveju BSVS neturėjo atitinkamų rezultatų rodiklių ir kad ten, kur jie buvo 
apibrėžti, tie rodikliai ne visada buvo susiję su tikslinių sričių konkrečiais tikslais; 

205. rekomenduoja, kad: 

– Komisija įvertintų valstybių narių veiksmų veiksmingumą, kad pašalintų 
pagrindines klaidų priežastis, ir prireikus paskelbtų papildomas gaires; 

– sertifikavimo įstaigos tobulintų savo procedūras, kad Komisija galėtų visapusiškai 
pasinaudoti tų įstaigų darbu kaip pagrindiniu BŽŪP išlaidų tvarkingumo 
patikinimo šaltiniu;

– Komisija pašalintų Audito Rūmų nustatytus trūkumus, susijusius su bendra 
stebėsenos ir vertinimo sistema, atsižvelgdama į savo pasiūlymą dėl naujos 
BŽŪP;

PVRR

206. primena, kad vienas iš pagrindinių BŽŪP tikslų yra užtikrinti ūkininkų pajamų 
stabilumą ir remti darbo vietų išlaikymą ir kūrimą, taip pat skatinti ekonomikos augimą 
ir investicijas visoje Sąjungos teritorijoje;

207. su dideliu susirūpinimu pažymi, kad, remiantis Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD 
2018 m. metine veiklos ataskaita, žemės ūkio gamybos veiksnių pajamos, tenkančios 
visą darbo dieną dirbančiam vienetui, realiai atsigavo, tačiau apskritai pajamos atsilieka 
nuo darbo užmokesčio visos ekonomikos mastu;

208. pažymi, kad užimtumas Sąjungos kaimo vietovėse viršijo prieš krizę buvusį 2008 m. 
lygį, t. y. 67,7 %;

209. atkreipia dėmesį į tai, kad su užimtumo kaimo vietovėse lygiu susijęs PVRR nustatomas 
ne tik pagal BŽŪP koeficientą;

210. su dideliu susirūpinimu atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis Žemės ūkio ir kaimo 
plėtros GD 2018 m. metine veiklos ataskaita, asmenų, dirbančių su BŽŪP susijusiose 
srityse, nuolat mažėjo ir nuo 11 595 (1 000 metinių darbo vienetų) 2008 m. sumažėjo iki 
9 363 (1 000 metinių darbo vienetų) 2017 m. (p. 22);

211. atkreipia dėmesį į teigiamą tendenciją, apie kurią pranešė Komisija dėl PVRR, susijusio 
su minimalia žemės, kurioje taikoma konkreti aplinkosaugos praktika, dalimi; 

212. tačiau pabrėžia, kad Komisija savo tarnybų darbinio dokumento 2018/478 (galutinis) 55 
ir 56 puslapiuose padarė išvadą, kad, nepaisant Tiesioginių išmokų reglamente nustatytų 
žalinimo priemonių tikslų, aplinkos apsaugos ir kovos su klimato kaita tikslai iš esmės 



PR\1186601LT.docx 51/67 PE639.827v01-00

LT

nebuvo pagrindinis veiksnys valstybėms narėms priimant įgyvendinimo sprendimus; 
valstybės narės „(...) šiuo lankstumu nesinaudoja tam, kad kuo labiau padidintų naudą 
aplinkai ir klimatui; atrodo, kad vietoj to sprendimai priimami remiantis administravimo 
aspektais ir žemės ūkio interesais, be kita ko, siekiant užtikrinti, kad būtų kuo mažiau 
trikdoma žemės ūkio veikla“15;

213. ypač apgailestauja, kad: 

„Komisija turėjo padaryti išvadą, kad „kad dabar taikomų žalinimo priemonių bendras 
poveikis ūkių valdymo praktikai, aplinkai ir klimatui neapibrėžtas, bet atrodo gana 
ribotas, nors yra skirtumų tarp valstybių narių“ ir kad „dėl pasėlių įvairinimo priemonės 
pasėlių įvairovė padidėjo maždaug 0,8 % ariamosios žemės ploto“16;

214. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad nors žemės ūkio sektoriuje išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis 1990–2010 m. labai sumažėjo, ši tendencija nutrūko ir 
tuo metu, kai buvo įgyvendinamas žalinimas, išmetamųjų teršalų kiekis didėjo nuo 2016 
iki 2017 m. (žr. atsakymą į klausimą, į kurį atsakoma raštu, Nr. 9); 

Teisingos BŽŪP išmokos

215. pakartoja, kad didesniems ūkiams nebūtinai reikalinga tokio pat lygio parama ūkio 
pajamoms stabilizuoti, kokia pajamų svyravimų krizės laikotarpiu reikalinga 
mažesniems ūkiams, nes pirmieji gali pasinaudoti galima masto ekonomija, kuri 
paprastai būna atspari;

216. primygtinai reikalauja, kad naujojoje įgyvendinimo sistemoje būtų patvirtintas 
konkretus rezultatų rodiklis „perskirstymas mažesniems ūkiams“;

217. ragina Komisiją užtikrinti, kad BŽŪP išmokos būtų sąžiningai paskirstytos aktyviems 
ūkininkams ir nebūtų sudaromi susitarimai dėl žemės, kurie būtų naudingi politiškai 
susijusių išrinktųjų, dažnai vadinamų oligarchais, grupei;

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato generalinio direktoriaus pareikštos 
išlygos

218. pritaria Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD generalinio direktoriaus šio direktorato 
2018 m. metinėje veiklos ataskaitoje pateiktoms išlygoms (p. 145);

Čekijos Respublika 

219. atkreipia dėmesį į tai, kad (žr. atsakymą į klausimą, į kurį atsakoma raštu, Nr. 3, pateiktą 
per 2019 m. spalio 17 d. Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD generalinio direktoriaus 
klausymą Biudžeto kontrolės (CONT) komitete):

– Komisija, remdamasi Finansinio reglamento 61 straipsniu, šiuo metu imasi 
tolesnių veiksmų dėl įtarimų dėl interesų konflikto Čekijos Respublikoje. 2019 m. 
sausio–vasario mėn. kelios Komisijos tarnybos (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD, 
Regioninės ir miestų politikos GD, Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD) 

15 Tarnybų darbinis dokumentas 2018/478, p. 55.
16 Tarnybų darbinis dokumentas 2018/478, p. 56.
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atliko suderintą auditą. Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD atliko kaimo plėtros 
investicinių priemonių auditą;

– Komisijos tyrimas vyksta toliau ir kaip atsargumo priemonė, kol padėtis nebus 
išaiškinta, neatliekami jokie mokėjimai iš Sąjungos biudžeto pagal ESI fondus 
įmonėms, kurios tiesiogiai ir netiesiogiai priklauso ministrui pirmininkui 
A. Babišui ir kurioms gali turėti įtakos tariamas interesų konfliktas;

– kalbant apie Kaimo plėtros fondą, Komisija nekompensuoja Čekijos valdžios 
institucijoms sumų, susijusių su „Agrofert“ projektais, kurias galėjo paveikti 
tariamas interesų konfliktas; 

220. ragina Komisiją taisyklių nesilaikymo atveju imtis tinkamų priemonių Sąjungos 
biudžetui apsaugoti, įskaitant taisomuosius veiksmus dėl praeito laikotarpio, jei tai 
numatyta; 

221. ragina Komisiją atidžiai stebėti procesą Čekijos Respublikoje, ypač mokėjimus 
įmonėms, kurios šiuo metu tiesiogiai ir netiesiogiai priklauso ministrui pirmininkui ar 
kitiems Čekijos vyriausybės nariams; pažymi, kad vis dar yra didelė didelės finansinės 
žalos rizika, atsižvelgiant į tai, kad Čekijos Respublikos žemės ūkio ministerija vis dar 
kompensuoja subsidijas bendrovei „Agrofert“;

222. ragina Komisiją atidžiai stebėti netinkamai panaudotų lėšų susigrąžinimo procesą, 
siekiant užtikrinti, kad Čekijos Respublika imtųsi teisinių veiksmų, siekdama užtikrinti, 
kad už netinkamą Sąjungos lėšų naudojimą atsakingi asmenys atlygintų žalą;

223. ragina Komisiją nedelsiant informuoti atsakingą Parlamento komitetą apie audito 
išvadas visapusiškai laikantis skaidrumo ir teisinio tikrumo principų, kurie yra teisinės 
valstybės principo dalis;

224. ragina Komisiją atidžiai išnagrinėti, ar politinė padėtis Čekijos Respublikoje visiškai 
atitinka teisinės valstybės principą;

Slovakija

225. ragina Komisiją atidžiai išnagrinėti 2019 m. rugpjūčio mėn. Slovakijos valdžios 
institucijų pateiktus atsakymus apie teisines priemones, kurių jos imasi siekdamos 
pagerinti žemės registro (kadastro) duomenų teisingumą ir skaidrumą, tolesnius 
veiksmus, susijusius su įtarimais dėl sukčiavimo, apie lėšų susigrąžinimą, taip pat apie 
naują metodiką, kurią Slovakijos mokėjimo agentūra (APA) taiko nagrinėdama 
dvigubas paraiškas; 

226. ragina Komisiją laiku informuoti Parlamentą apie bylų raidą Čekijos Respublikoje ir 
Slovakijoje;

Vengrija

227. pažymi, kad, atsižvelgiant į OLAF tyrimų rezultatus, Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD 
2015 ir 2017 m. atliktuose audituose nustatyta, kad vykdant viešųjų pirkimų procedūras 
pagal 2007–2013 m. kaimo plėtros programą sistemingai trūksta interesų konfliktų 
tikrinimo; 



PR\1186601LT.docx 53/67 PE639.827v01-00

LT

228. džiaugiasi, kad:

– Komisija nusprendė taikyti finansines pataisas, kurių bendra suma – apie 6,5 mln. 
EUR;

– Vengrijos valdžios institucijos įsipareigojo ištaisyti padėtį 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu, be kita ko, paskirti audito įmonę, kuri atliktų viešųjų 
pirkimų procedūrų peržiūrą; 

229. ragina Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD atidžiai stebėti padėtį Vengrijoje ir laiku 
pranešti Parlamentui apie tolesnius veiksmus;

Žemės grobimas

230. susirūpinęs pažymi, kad savo atsakymuose į Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio 
direktorato generalinio direktoriaus klausimą raštu Nr. 41, pateiktą per 2019 m. spalio 
17 d. CONT komiteto klausymą, Komisija teigia, kad „pagal ES teisės aktus paramos 
gavėjai, turintys teisę gauti išmoką, yra tie, kas dirba žemę. Paramos gavėjų 
deklaruotais sklypais ūkininkas turi disponuoti tam tikrą valstybės narės nustatytą 
referencinę datą. (...) Jei žemė yra paimta jėga, tada kyla teisinės valstybės principo 
laikymosi klausimas ir valstybės narės teismų sistema turėtų imtis veiksmų. Prireikus 
Komisija gali padėti valstybei narei. Kai kurios valstybės narės paprašė paramos gavėjų 
pateikti įrodymų, kad jie turi teisę dirbti žemę. Kitos nepaprašė. Šį klausimą turi 
reglamentuoti pačios valstybės narės“;

231. apgailestauja, kad iš Komisijos atsakymo, pateikto Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD 
tarnyboms, matyti, jog teisinės valstybės principo laikymasis iš esmės yra valstybių 
narių problema;

232. ragina Komisiją pateikti BŽŪP taisyklių pakeitimą siekiant išvengti Sąjungos lėšos 
skiriamo tais atvejais, kai žemė yra paimta jėga;

233. ragina Komisiją sukurti mechanizmą, kuriuo būtų užtikrinama, kad žemės grobimo 
atveju ūkininkams būtų suteikta galimybė pateikti skundą Komisijai; 

234. ragina Komisiją visapusiškai užtikrinti, kad teisinės valstybės principas būtų taikomas 
visose valstybėse narėse, ir užtikrinti, kad teisinė sistema galėtų veikti nepriklausomai, 
kad būtų užtikrintas nepriklausomas teismo bylų tyrimas;

Jauniesiems ūkininkams skirta schema

235. palankiai vertina tai, kad, remiantis Komisijos atsakymu į klausimą raštu Nr. 39, „iš 
preliminarių duomenų matyti, kad bendras paramos gavėjų skaičius 2018 paraiškų 
teikimo metais padidėjo maždaug 28 % – nuo 364 153 iki 466 006. Visa suma, padėjo 
iki 53 %, nuo 390 mln. EUR 2017 m. iki 600 mln. EUR 2018 m.“ (AGRIVIEW 
DATA);

236. apgailestauja dėl to, kad, kalbant apie paramą jauniesiems ūkininkams taikant kaimo 
plėtros sistemas, Audito Rūmai specialiojoje ataskaitoje Nr. 10/2017 padarė išvadą, jog 
priemonės apskritai grindžiamos neaiškiu poreikių vertinimu ir nevyksta jokio tikrojo 
koordinavimo tarp I ramsčio išmokų ir II ramsčio paramos jauniesiems ūkininkams;
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237. ragina Komisiją laikytis Audito Rūmų pateiktų rekomendacijų dėl programavimo 
laikotarpio po 2020 m. ir visų pirma patvirtinti (arba reikalauti, kad pagal 
pasidalijamojo valdymo nuostatas valstybės narės nurodytų) aiškią intervencijos logiką 
taikant politikos priemones, susijusias su kartų kaita žemės ūkio sektoriuje; siūlo, kad 
intervencijos logika turėtų apimti: 

– patikimą jaunųjų ūkininkų poreikių vertinimą; 

– vertinimą, kokie poreikiai galėtų būti patenkinti Sąjungos politikos priemonėmis, 
ir kokie poreikiai gali būti ar jau yra geriau patenkinami valstybių narių 
vykdomomis politikomis, taip pat analizę, kurios paramos formos (pavyzdžiui, 
tiesioginės išmokos, vienkartinė išmoka, finansinės priemonės) geriausiai atitiktų 
nustatytus poreikius; 

– SMART tikslų apibrėžtį, kad politikos priemonių numatyti rezultatai būtų aiškūs 
ir kiekybiškai įvertinami, atsižvelgiant į numatytą kartų kaitos lygį ir įnašą 
remiamų valdų perspektyvumui; 

Europos vaidmuo pasaulyje

Audito Rūmų išvados

238. palankiai vertina teigiamą LKL raidą, kaip nustatyta DEVCO GD ir NEAR GD 
užsakytuose LKL tyrimuose17;

239. susirūpinęs atkreipia dėmesį, kiek tai susiję su NEAR GD LKL tyrimu, kad Audito 
Rūmų nuomone: 

– yra galimybių pagerinti auditoriams paliktą sprendimų priėmimo lygį vertinant 
atskirų operacijų klaidas;

– operacijų, kurių pagrindiniai testai nebuvo atlikti dėl visiško pasikliovimo 
ankstesniu kontrolės darbu, skaičius 2018 m. padvigubėjo, palyginti su 2017 m.; 

– pernelyg didelis pasikliovimas kitų asmenų audito darbu gali turėti įtakos 
pagrindiniam LKL tyrimo tikslo pasiekimui, darant poveikį LKL;

240. rimtai susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad DEVCO GD LKL tyrime:

– LKL tyrimas nėra patikinimo užduotis arba auditas; 

– LKL tyrimą atliekantis rangovas turi daug galimybių interpretuoti, o LKL tyrimo 
sutartis sudaroma tik vieneriems metams, kad rangovas ir metodas kiekvienais 
metais galėtų keistis; 

– kaip ir ankstesniais metais, Audito Rūmai nustatė trūkumų, kaip antai vos kelios 
atliktos operacijų patikros vietoje, neišsamios viešųjų pirkimų procedūrų ir 

17 DEVCO GD: 0,85 % – 2018 m., palyginti su 1,18 % 2017 m., 1,67 % 2016 m., 2,2 % 2015 m.; NEAR GD: 
0,72 %.
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kvietimo teikti paraiškas patikros bei klaidų įvertis; 

– Audito Rūmai nustatė klaidų ir prieštaravimų, susijusių su atskirų klaidų 
apskaičiavimu ir ekstrapoliavimu; 

–  Audito Rūmai nurodė klaidas rangovo audito darbo dokumentuose, pavyzdžiui, 
aritmetines klaidas ir tai, kad atliekant patikras nebuvo tikrinami visi išlaidų 
tinkamumo finansuoti kriterijai;

– jei pagrindiniai testai neatliekami dėl pasikliovimo ankstesne kontrole, ankstesnės 
kontrolės metu nustatytos klaidos neekstrapoliuojamos netestuotai išlaidų daliai; 
tai sumažina klaidų lygį;

241. pažymi, kad, Audito Rūmų nuomone, 2018 m. audituotų operacijų skaičius buvo 
nepakankamas klaidų lygiui įvertinti ir kad šis sprendimas buvo priimtas vadovaujantis 
bendra strategija sumažinti savo pagrindinių testų skaičių ir iš dalies pasikliauti 
vadinamuoju kitų darbu;

242. atkreipia dėmesį į tai, kad iš 58 Audito Rūmų tikrintų operacijų 11 buvo su klaidomis ir 
kad Audito Rūmai nustatė penkias kiekybiškai įvertinamas klaidas, kurios turėjo 
finansinį poveikį į Sąjungos biudžetą įtrauktai sumai; 

243. susirūpinęs pažymi, kad, nepaisant gerų rezultatų pagal klaidų lygį, DEVCO GD savo 
2018 m. MVA:

– atkreipia dėmesį į tai, kad, kalbant apie dotacijas tiesioginio valdymo srityje, 4,64 
% visos 2018 m. audituotos sumos išorės auditoriai nurodė kaip neatitinkančią 
reikalavimų (57 puslapis); 

– nurodo, kad netiesioginio valdymo su paramą gaunančiomis šalimis atveju 3,77 % 
sumos neatitinka reikalavimų (66 puslapis); 

244. apgailestauja, kad Audito Rūmai nustatė, jog nepakankamai bendradarbiaujama su 
dviem tarptautinėmis organizacijomis – Jungtiniu neatidėliotinos pagalbos vaikams 
fondu ir Pasaulio maisto programa, kad būtų laiku pateikiami pagrindiniai 
patvirtinamieji dokumentai;

245.  apgailestauja dėl to, kad Audito Rūmai nustatė, jog, nepaisant pastangų į skaičiavimus 
neįtraukti susigrąžintų sumų, susijusių su išankstiniu finansavimu, panaikintais 
vykdomaisiais raštais sumoms išieškoti ir uždirbtomis palūkanomis, 2018 m. duomenų, 
susijusių su Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD taisomuoju pajėgumu, 
patikimumui kenkia neaptiktos klaidos, dėl kurių jo taisomasis pajėgumas buvo per 
didelis;

246. pažymi, kad pirmoji į DEVCO GD 2018 m. metinę veiklos ataskaitą įtraukta išlyga yra 
susijusi su dotacijomis, kurias NEAR GD valdo DEVCO GD vardu, ir kad šios išlygos 
taikymo sritis buvo gerokai sugriežtinta tiek 2017 m., tiek 2018 m., o tai iš dalies susiję 
su LKL, kuris trejus metus iš eilės buvo mažesnis už reikšmingumą; 

247. su dideliu susirūpinimu pažymi, kad, atsižvelgiant į LKL tyrimo trūkumus, siaura šios 
išlygos taikymo sritis nėra pakankamai pagrįsta;
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Išorės pagalbos ir valdymo ataskaita 

248.  dar kartą išreiškia apgailestavimą, kad Sąjungos delegacijų vadovų skelbiamos išorės 
pagalbos valdymo ataskaitos (IPVA) nėra pridedamos prie DEVCO GD ir NEAR GD 
2018 m. MVA, kaip yra numatyta Finansinio reglamento 76 straipsnio 3 dalyje; 

249. palankiai vertina Komisijos pareikštą nuomonę18, kad išorės pagalbos valdymo ataskaita 
Parlamento, Tarybos ir Audito Rūmų nariai ir pareigūnai gali dalytis bet kokiomis 
priemonėmis (e. laiškais, kopijomis) ir kad su šiais dokumentais neprivaloma 
susipažinti saugioje patalpoje;  

Didesnis vystomojo bendradarbiavimo politikos skaidrumas ir strategiškesnis požiūris

250. pažymi, kad, sutelkiant išteklius iš EPF, Sąjungos biudžeto ir kitų donorų į patikos 
fondus, neturėtų nutikti taip, kad vystymosi ir bendradarbiavimo politikai skirti pinigai 
nepasiektų savo įprastų naudos gavėjų; 

251  pažymi, kad siekiant vykdyti veiksmingesnę vystomojo bendradarbiavimo politiką, gali 
nutikti, kad Komisija naudos Sąjungos lėšas saugumo tikslais; finansuojami veiksmai 
turėtų turėti tinkamą teisinį pagrindą ir būti visiškai skaidrūs;

252. yra susirūpinęs dėl to, kad dėl saugumo rizikos daugelyje šalių, pvz., Libijoje, auditoriai 
dažnai negali patikrinti, ar Sąjungos lėšų gavėjai laikosi aukštų žmogaus teisių 
standartų; 

253. primena, kad suteikiant Komisijai galimybę steigti ir valdyti Sąjungos patikos fondus 
siekiama: 

– padidinti Europos Sąjungos tarptautinį vaidmenį ir jos išorės veiksmų ir 
vystomosios pagalbos matomumą ir veiksmingumą;

– numatyti spartesnį sprendimų priėmimo procesą renkantis įgyvendintinas 
priemones, nes tai itin svarbu imantis neatidėliotinų ir paskesnių veiksmų;

– užtikrinti papildomų išorės veiksmams skirtų išteklių poveikį; taip pat 

– sutelkiant išteklius padidinti įvairių Sąjungos donorų veiklos koordinavimą 
atrinktose intervencijos srityse; 

254. atkreipia dėmesį į tai, kad, kai kartu su Sąjungos biudžetu dažniau naudojami kiti 
finansiniai mechanizmai, įgyvendinant Sąjungos politiką iškyla pavojus, kad nukentės 
atskaitomybės ir skaidrumo lygis, nes nėra suderintų ataskaitų teikimo, audito ir 
viešosios kontrolės mechanizmų;

Rekomendacijos

255.  ragina Komisiją: 

18 Žr. Komisijos nario N. MIMICOS atsakymą į 51 klausimą, į kurį atsakoma raštu (2019 m. lapkričio 28 d. 
CONT komiteto klausymas).
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– imtis priemonių siekiant sustiprinti prievolę tarptautinėms organizacijoms Audito 
Rūmų prašymu perduoti jiems visus dokumentus ar informaciją, kurių reikia jų 
užduočiai atlikti, kaip numatyta sutartyse; 

– pritaikyti NEAR GD ir DEVCO GD LKL metodiką, kad būtų apribotas visiškas 
pasitikėjimas priimant sprendimus, atidžiai stebimas įgyvendinimas ir pašalinti visi 
Audito Rūmų nustatyti trūkumai;

– peržiūrėti DG ECHO 2019 m. taisomosios gebos skaičiavimą neįtraukiant 
nepanaudoto išankstinio finansavimo susigrąžinimų; 

– prie išorės pagalbos valdymo ataskaitos pridėtame laiške nurodyti, kad tais 
dokumentais Parlamento nariai ir pareigūnai gali dalytis bet kokiomis priemonėmis 
(e. laiškais, kopijomis) ir kad su šiais dokumentais neprivaloma susipažinti saugioje 
patalpoje;

– apsvarstyti galimybę nutraukti patikos fondų, kurie negali pritraukti didelių įnašų iš 
kitų paramos teikėjų, veiklą; 

– užtikrinti, kad jokiomis Sąjungos lėšomis nebūtų remiamas priverstinis vaikų 
darbas;

256. primygtinai reikalauja, kad svarbus kriterijus Komisijai teikiant pirmenybę išorės 
pagalbai būtų teisinės valstybės principo laikymasis ir pagarba žmogaus teisėms 
pagalbą gaunančioje šalyje; 

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 35/2018 „NVO įgyvendinamų Sąjungos lėšų 
skaidrumas. Reikia dėti daugiau pastangų“

257. pažymi, kad Komisija įgyvendina 1,7 % Sąjungos biudžeto ir 6,8 % Europos plėtros 
fondo, pasitelkdama NVO intervencines priemones;

258. pažymi, kad skaidrumas yra vienas iš Finansiniame reglamente nustatytų biudžeto 
principų; juo reikalaujama, kad Komisija tinkamai ir laiku pateiktų informaciją apie 
Sąjungos lėšų gavėjus; 

259. pabrėžia, kad Audito Rūmai nustatė penkias pagrindines kliūtis skaidrumui:

– nepatikima NVO klasifikacija Komisijos apskaitos sistemoje ABAC; 

– skaidrumo stoka atrenkant NVO programai įgyvendinti; 

– Komisijai neteikiama tinkama informacija apie NVO lėšas ir vykdomą veiklą; 

– atskleistos informacijos apie faktinius mokėjimus arba antrinėmis dotacijomis 
finansavimą gaunančius subjektus nepatikimumas; 

– Jungtinių Tautų institucijų pateiktos informacijos apie sutartis, sudarytas su NVO, 
nepakankamumas;

260. prašo Komisijos parengti gaires ir kriterijus, pagal kuriuos būtų galima apibūdinti NVO 
jos apskaitos sistemoje ir patikrinti pačių paraiškos pateikėjų deklaruotus duomenis;
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261. pažymi, kad kiekvienas generalinis direktoratas taiko skirtingas registravimo sistemas 
paraiškų dėl Sąjungos fondų paramos pateikėjams registruoti; ragina Komisiją sukurti 
vieną bendrą prieigą, kurioje būtų privaloma užpildyti NVO skirtą grafą; prašo 
Komisijos tinkamai patikrinti paraiškų pateikėjų NVO statusą;

262. ragina Komisiją šalinti paraiškas teikiančias NVO, kurios pateikia neteisingas 
ankstesnės patirties klaidų deklaracijas, ir atidžiau jas patikrinti;

263. prašo Komisijos užtikrinti, kad jos tarnybos naudotų ir sistemingai taikytų tas pačias 
antrinių dotacijų skyrimo procedūras;

264. prašo Komisiją finansinio skaidrumo sistemoje pateikti informaciją apie faktinius 
mokėjimus arba subjektus, gaunančius finansavimą antrinėmis dotacijomis;

265. apgailestauja, kad Komisija nepatikrino, ar Jungtinių Tautų įstaigos atskleidžia 
informaciją apie dotacijas, suteiktas Sąjungos lėšomis; reikalauja, kad Komisija 
nuosekliai vykdytų šiuos tikrinimus;

266. prašo Komisijos, kiek tai susiję su netiesiogiai valdomomis lėšomis, imtis reikiamų 
veiksmų, kad būtų galima gauti tinkamą informaciją iš įgaliotųjų subjektų ir antrinėmis 
dotacijomis finansuojamų NVO, kad būtų galima kontroliuoti, ar šios lėšos naudojamos 
tinkamai ir ar laikomasi biudžeto principų;

Saugumas ir pilietybė

Audito Rūmų išvados

267. palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai trečius metus iš eilės savo metinėje ataskaitoje 
pateikė atskirą skyrių dėl saugumo ir pilietybės; atkreipia dėmesį į tai, kad Audito 
Rūmų nustatyti faktai nesuteikia konkretaus klaidų lygio šioje išlaidų srityje, nes jis 
sudaro tik apie 2 % viso Sąjungos biudžeto;

268. atkreipia dėmesį į tai, kad viešasis ir politinis interesas šioje srityje yra daug didesnis nei 
jo finansinė dalis;

269. atkreipia dėmesį į tai, kad, Audito Rūmų nuomone, vis dar yra galimybių geriau 
panaudoti ES lėšas šiuo programavimo laikotarpiu užtikrinant, kad valstybės narės 
kompensuotų veiksmus tik tada, kai įvykdomos visos mokėjimo sąlygos, arba kad 
sutartys būtų sudaromos tik atlikus tinkamą ir nuoseklų visų atrankos ir skyrimo 
kriterijų vertinimą;

270. pažymi, kad valstybės narės gerokai padidino savo nacionalinių PMIF ir VSF programų 
įgyvendinimo lygį; tačiau yra susirūpinęs, kad nepanaudotos sumos toliau auga ir 
programoms artėjant prie pabaigos tai gali padidinti spaudimą nacionalinėms valdžios 
institucijoms; 

271. pažymi, kad Audito Rūmų atliktas septynių valstybių narių19 institucijų, atsakingų už 
nacionalinių PMIF ir VSF programų įgyvendinimą, valdymo ir kontrolės sistemų 

19 Belgija, Vokietija, Ispanija, Graikija ir Švedija PMIF atveju; Lietuva ir Rumunija VSF atveju.
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auditas parodė, kad jos iš esmės turėjo pakankamai kontrolės priemonių reglamentų 
reikalavimams įvykdyti, nors buvo nustatyta tam tikrų trūkumų (2018 m. Audito Rūmų 
metinės ataskaitos 8.10 punktas); pažymi, kad tas pats pasakytina ir apie HOME GD 
dotacijų paraiškų vertinimo ir mokėjimo prašymų patvirtinimo vidaus procedūras 
(Audito Rūmų 2018 m. metinės ataskaitos 8.13 punktas);

272. ragina Komisiją užtikrinti, kad, atlikdama administracinius mokėjimo prašymų 
patikrinimus, ji sistemingai naudotų dokumentus, kuriuos ji reikalauja pateikti iš savo 
paramos gavėjų, siekiant tinkamai išnagrinėti pirkimų procedūrų, kurias organizavo šie 
paramos gavėjai, teisėtumą ir tvarkingumą;

273. ragina Komisiją pavesti valstybių narių valdžios institucijoms, atsakingoms už PMIF ir 
VSF nacionalines programas, tinkamai patikrinti pirkimų procedūrų, kurias organizuoja 
lėšų gavėjai, teisėtumą ir tvarkingumą, joms atliekant administracinius jų mokėjimo 
prašymų patikrinimus; 

274. susirūpinęs pažymi, kad kalbėdami apie veiklos rezultatus Audito Rūmai savo 2018 m. 
metinėje ataskaitoje (8.19 ir 8.20 punktuose) nurodo, kad valstybės narės ne visada 
naudoja tinkamus rodiklius projektų lygmeniu; todėl negalima tiksliai įvertinti 
finansuojamų projektų poveikio;

HOME GD 2018 m. metinė veiklos ataskaita

275. palankiai vertina tai, kad Komisija pabrėžė, jog reikia sukurti struktūruotą Sąjungos 
perkėlimo sistemą, kuri būtų teisėtas ir saugus kelias į Sąjungą pažeidžiamiems 
asmenims, kuriems reikia tarptautinės apsaugos; 

276. apgailestauja dėl to, kad dabartinė padėtis kai kuriuose migrantų antplūdžio valdymo 
centruose, kuriuos bendrai finansuoja Sąjunga, neatitinka geriausios praktikos ir 
standartų, ypač susijusių su maistu ir sveikatos priežiūra; 

277. apgailestauja dėl to, kad HOME GD neįvedė jokio pagrindinio veiklos rezultatų 
rodiklio, susijusio su pažeidžiamiausių migrantų, visų pirma vaikų migrantų ir 
pabėgėlių moterų bei mergaičių, padėtimi, kad nevyktų prievarta ir prekyba žmonėmis 
ir nebūtų tam galimybės;

Išlygos

278. apgailestauja dėl to, kad reikia tiek daug laiko 2013 m. Vokietijoje nustatytoms 
problemoms išspręsti, atsižvelgiant į tai, kad išlygos taikymo sritis nėra tokia plati;

279. yra susirūpinęs, kad nustatyta didelių EASO valdymo ir kontrolės sistemų trūkumų, dėl 
kurių pagrįstai priimta išlyga dėl reputacijos motyvų;

280. pritaria HOME GD generalinio direktoriaus šio direktorato 2018 m. metinėje veiklos 
ataskaitoje pateiktoms išlygoms (p. 108);

Rekomendacijos

281. rekomenduoja, kad:

– Audito Rūmai į savo metinę ataskaitą ir toliau įtrauktų atskirą skyrių dėl saugumo 



PE639.827v01-00 60/67 PR\1186601LT.docx

LT

ir pilietybės ir atliktų išsamesnę šio klausimo analizę, nes Sąjungos biudžeto 
saugumo ir migracijos dalyje visuomenės ir politiniai interesai yra daug svarbesni 
už jo finansinę dalį; 

– HOME GD įvestų pagrindinį veiklos rezultatų rodiklį, susijusį su 
pažeidžiamiausių migrantų, visų pirma vaikų migrantų ir pabėgėlių moterų bei 
mergaičių, padėtimi, kad nevyktų prievarta ir prekyba žmonėmis ir nebūtų tam 
galimybės; 

– Komisija pareikalautų iš valstybių narių, kad savo nacionalinių PMIF ir VSF 
programų metinėse finansinėse ataskaitose jos savo teikiamas sumas pagal jų 
pobūdį paskirstytų į susigrąžinimus, išankstinį finansavimą ir išlaidas, kurios iš 
tikrųjų buvo patirtos; taip pat 

– faktinės išlaidos kiekvienam fondui būtų nurodytos Komisijos generalinių 
direktoratų metinėse veiklos ataskaitose pradedant nuo 2018 m.;

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 20/2019 „Sienų kontrolę padedančios užtikrinti ES 
informacinės sistemos – veiksminga priemonė, tačiau daugiau dėmesio reikia skirti 
savalaikiams ir išsamiems duomenims“ 

282. palankiai vertina tai, kad, Audito Rūmų teigimu, Audito Rūmų tikrintos valstybių narių 
sistemos iš esmės yra tinkamai parengtos palengvinti patikrinimus kertant sieną ir kad 
aplankytos valstybės narės20 iš esmės laikėsi taikomos teisinės sistemos;

283. susirūpinęs pažymi, kad Audito Rūmai savo specialiojoje ataskaitoje Nr. 20/2019 
nustatė, kad: 

– vienų šalių nacionaliniai Šengeno informacinės sistemos (SIS II) ir Vizų 
informacinės sistemos (VIS) komponentai sudaro palankesnes sąlygas 
veiksmingesniems patikrinimams kertant sieną nei kitų; 

– labai vėluojama įgyvendinti IT sprendimus, susijusius su Europos sienų stebėjimo 
sistema (EUROSUR) ir keleivio duomenų įrašu (PNR) tiek Sąjungos, tiek 
nacionaliniu lygmenimis; todėl sienos apsaugos pareigūnai ir kitos institucijos 
negalėjo pasinaudoti šių sistemų privalumais;

– valstybės narės ilgai šalina nustatytus Šengeno vertinimo mechanizmo trūkumus; 
taip yra dėl to, kad nėra privalomų įvertinimo ataskaitų priėmimo ir taisomųjų 
veiksmų įgyvendinimo terminų;

– daugiau kaip pusė Audito Rūmų apklausoje dalyvavusių sienos apsaugos 
pareigūnų tam tikru metu leido žmonėms kirsti sienas nepatikrinę informacinių 
sistemų;

– yra skirtumas tarp išduotų vizų skaičiaus ir patikrintų vizų skaičiaus;

– teisės aktuose, kuriais reglamentuojamos Europos informacinės sistemos, mažai 

20 Suomija, Prancūzija, Italija, Liuksemburgas ir Lenkija.
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kalbama duomenų kokybės kontrolės klausimu; 

– nors Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje 
operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) kas mėnesį atlieka automatizuotus SIS II 
duomenų kokybės tikrinimus, rezultatai yra prieinami tik susijusioms valstybėms 
narėms, todėl agentūra ar Komisija negali įvertinti atskirų šalių pažangos, 
padarytos sprendžiant duomenų kokybės klausimus; 

– nei eu-LISA, nei Komisija neturi jokių vykdymo užtikrinimo įgaliojimų, kurie 
leistų užtikrinti, kad valstybės narės laiku pašalintų duomenų kokybės problemas;

– sienos apsaugos pareigūnai ne visada iš informacinių sistemų duomenis gauna 
laiku ir jie ne visada išsamūs;

– išskyrus Europos daktiloskopijos (Eurodac) atvejį, paprastai nėra privalomų 
duomenų įvedimo terminų; pavyzdžiui, Eurosur skirta informacijai apie padėtį prie 
sienų perduoti tikruoju laiku; tačiau, nors kai kurios šalys, kurias apėmė Audito 
Rūmų auditas, iš tikrųjų veda informaciją į Eurosur tikruoju laiku, kitos tai daro 
kartą per savaitę; 

– nuo 2003 m., kai Eurodac pradėjo veikti, nebuvo nė vienų metų, kuriais visos 
valstybės narės būtų laiku perdavusios reikalaujamą informaciją; 

– dėl informacijos perdavimo vėlavimo atsakinga už prašymų suteikti prieglobstį 
tvarkymą gali būti paskirta klaidinga šalis; 

284. ragina Komisiją:

– skatinti naudotis SIS II ir VIS mokymo aplinkomis;

– pagreitinti atliekant Šengeno vertinimus nustatytų trūkumų šalinimą;

– analizuoti vizų tikrinimo neatitikimus, o gerinti duomenų kokybės kontrolės 
procedūras; 

– sumažinti duomenų įvedimo vėlavimus;

Specialioji ataskaita Nr. 24/2019 „Prieglobstis, perkėlimas Europos Sąjungoje ir migrantų 
grąžinimas. Laikas imtis aktyvesnių veiksmų mažinant atotrūkį tarp tikslų ir rezultatų“

285. susirūpinęs pažymi, kad Audito Rūmai savo specialiojoje ataskaitoje Nr. 24/2019 
nustatė, kad:

– prieglobsčio procedūrų įgyvendinimui Graikijoje ir Italijoje ir toliau daro poveikį 
ilgas prašymų nagrinėjimo laikas ir trukdžiai;

– kaip ir likusioje Sąjungoje, iš Graikijos ir Italijos grąžinama mažai migrantų;

– nors migrantų registravimas ir pirštų atspaudų ėmimas migrantų antplūdžio 
valdymo centruose labai pagerėjo nuo Audito Rūmų 2017 m. atlikto audito 
(Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 6/2017), laikinų skubaus perkėlimo 
Europos Sąjungoje programų tikslai nepasiekti, todėl Graikijos ir Italijos 
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prieglobsčio sistemoms tenkantis spaudimas nebuvo veiksmingai sumažintas;

– nors 20 Sąjungos paramos veiksmais Graikijoje ir Italijoje, kuriuos išnagrinėjo 
Audito Rūmai, buvo atsižvelgta į nustatytus poreikius, vis dar buvo trūkumų juos 
rengiant, dauguma projektų nevisiškai pasiekė savo tikslus, o veiklos rezultatų 
planas buvo parengtas pavėluotai ir be tikslų; be to, nebuvo pakankamai 
veiksmingumo duomenų;

– ir Graikijoje, ir Italijoje prieglobsčio atvejų nagrinėjimo pajėgumai padidėjo, 
tačiau jų vis dar nepakanka, kad būtų įveiktas didėjantis neišnagrinėtų prašymų 
skaičius Graikijoje;

– kadangi Italijoje pateikiama mažiau naujų prašymų, mažėja neišnagrinėtų 
prieglobsčio prašymų grąžinimo procedūrų skaičius, tačiau neturima pakankamų 
pajėgumų išnagrinėti daugybės dėl pirmojo sprendimo pateiktų apeliacinių 
skundų;

– palyginti su visa Sąjunga, tiek Graikijoje, tiek Italijoje grąžinama gerokai mažiau 
migrantų, nei priimama sprendimų dėl grąžinimo; taip yra dėl, pavyzdžiui, ilgai 
trunkančio prieglobsčio bylų nagrinėjimo, nepakankamų pajėgumų sulaikymo 
centruose, sunkaus bendradarbiavimo su migrantų kilmės šalimi arba migrantų 
pasislėpimo, kai priimamas sprendimas juos grąžinti;

286. ragina Komisiją ir agentūras:

– pasinaudoti įgyta patirtimi rengiant bet kokį galimą savanorišką perkėlimo 
Europos Sąjungoje mechanizmą ateityje ir pasiūlyti naujas priemones, kuriomis 
būtų veiksmingai reaguojama į bet kokią nepaprastąją padėtį, kaip, pavyzdžiui, 
2015 m. migracijos krizė, ir kurios būtų priimtinos valstybėms narėms;

– sustiprinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo pagalbos ekstremaliosios 
situacijos atveju ir nacionalinių programų valdymą;

– didinti EASO paramą prieglobsčio procedūrų vykdymui;

– pritaikyti FRONTEX paramą grąžinimui ir ekspertų siuntimui į migrantų 
antplūdžio valdymo centrus;

– sustiprinti nacionalinių prieglobsčio sistemų valdymą;

– remti tolesnes nacionalines grąžinimo procedūras;

287. ragina Komisiją:

– pagerinti migrantų antplūdžio valdymo centrų sistemos veikimą, kad ji būtų 
veiksmingesnė susidarius ekstremaliajai situacijai;

– atidžiai stebėti FRONTEX vadovaujamų veiksmų veiksmingumą siekiant geriau 
apsaugoti Europos Sąjungos išorės sienas;

– imtis reikiamų priemonių pagrindinėms migracijos priežastims šalinti;
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Administravimas

Audito Rūmų išvados

288. atkreipia dėmesį į tai, kad iš visų Audito Rūmų audito įrodymų matyti, jog klaidų lygis 
administravimo srityje nebuvo reikšmingas;

289. yra susirūpinęs dėl to, kad Audito Rūmai nustatė daugiau vidaus kontrolės trūkumų, 
susijusių su darbuotojų šeimos išmokų valdymu, nei ankstesniais metais, ir 
apgailestavo, kad PMO nepakankamai stebėjo, ar asmens bylos atnaujinamos tiksliai ir 
laiku, siekiant užtikrinti, kad darbo užmokesčiui ir išmokoms apskaičiuoti naudojamas 
pagrindas būtų teisingas;

290. yra labai susirūpinęs dėl to, kad Audito Rūmai nustatė viešųjų pirkimų procedūrų, 
kurias Komisija organizavo siekdama pagerinti žmonių ir patalpų saugumą, trūkumų, 
tačiau pažymi, kad šiuos trūkumus daugiausia lėmė skubus sutarčių sudarymas;

291. ragina Komisiją kaip galima greičiau pagerinti savo taikomas teisės aktuose nustatytų 
išmokų šeimai valdymo sistemas, padidindama darbuotojų asmeninės padėties patikrų 
dažnumą ir sustiprindama iš kitų šaltinių gautų išmokų deklaravimo nuoseklumo 
patikras, ypač kai valstybėse narėse vyksta išmokų šeimai sistemų reformos;

Komisijos narių elgesio kodeksas

292. primena, kad 2018 m. Parlamentui buvo pranešta apie tai, kad, siekdamas kompensuoti į 
elgesio kodeksą įtrauktas griežtesnes nuostatas dėl Komisijos narių veiklos pertraukos 
laikotarpio, Komisijos generalinis sekretorius apsvarstė galimybę jiems pasiūlyti naujų 
praktinių priemonių (biurų, IT, vairuotoją) pasibaigus jų kadencijai;

293. pažymi, kad savo atsakyme į klausimą raštu Nr. 64, rengiantis 2019 m. gruodžio 5 d. 
CONT komiteto posėdžiui, Komisijos narys J. Hahn pareiškė, kad:

„Buvę Komisijos nariai, ypač buvę pirmininkai, toliau būna ES ambasadoriai Europoje 
ir už jos ribų. Dauguma jų ir toliau gins ir propaguos Sąjungos laimėjimus pasibaigus jų 
kadencijai, pavyzdžiui, kai bus kviečiami kalbėti konferencijose arba dalyvauti viešose 
diskusijose apie Europą ir Komisijos vaidmenį.

Laikydamasi panašios tvarkos nacionalinėse administracijose ir kitose institucijose, 
2019 m. spalio 30 d. posėdyje Komisija nusprendė suteikti buvusiems Komisijos 
pirmininkams galimybę tinkamai vykdyti atstovavimo funkcijas pasibaigus jų 
kadencijai. Todėl buvę pirmininkai turėtų turėti galimybę naudotis tam tikrais labai 
ribotais ištekliais, pavyzdžiui, logistine parama, pavyzdžiui, biuru, ir tam tikra kita 
pagalba. Buvę Komisijos nariai gaus logistinę paramą, galės naudotis laikinuoju 
kabinetu (pranc. bureau de passage) ir iš Komisijos gaus tam tikrą komunikacijos 
medžiagą. Elgesio kodekse ši pareiga jau primenama 11 straipsnio 1 dalies pirmame 
sakinyje (...).

294. mano, kad Komisija turėtų padaryti Komisijos specialiųjų patarėjų statusą skaidresnį, 
aiškiai apibrėždama jų užduotis ir įgaliojimus, ir pateikti Parlamentui visą informaciją, 
susijusią su savo 2019 m. spalio 30 d. sprendimo finansinėmis išlaidomis;
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295. ragina Komisiją numatyti, kad pasibaigus veiklos pertraukos laikotarpiui buvę 
Komisijos nariai nebegalės naudotis jos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu siūloma 
infrastruktūra;

296. pabrėžia, kad nustoję eiti savo pareigas buvę Komisijos nariai ir toliau privalo laikytis 
sąžiningumo ir diskretiškumo pareigos pagal SESV 245 straipsnį;

Europos mokyklos

297. pažymi, kad pagal Europos mokyklų finansinį reglamentą Audito Rūmai peržiūrėjo 
mokyklų 2018 finansinių metų konsoliduotąsias metines finansines ataskaitas, centrinio 
biuro finansines ataskaitas ir dviejų mokyklų (Bergeno ir Varezės) vidaus kontrolės 
sistemas (įdarbinimo, viešųjų pirkimų ir mokėjimų); pažymi, kad Audito Rūmai 
peržiūrėjo mokyklų išorės auditoriaus, kuris prieš konsolidavimą patikrino septynių 
mokyklų sąskaitas ir vidaus kontrolės sistemas, darbą;

298. labai apgailestauja dėl to, kad Audito Rūmai negalėjo patvirtinti, jog mokyklų finansų 
valdymas 2018 m. atitiko Finansinį reglamentą, jo įgyvendinimo taisykles ir Tarnybos 
nuostatus;

299. visų pirma pažymi, kad Audito Rūmų atlikta centrinio biuro ir dviejų atrinktų mokyklų 
vidaus kontrolės sistemų peržiūra atskleidė kontrolės aplinkos, mokėjimo sistemų, 
viešųjų pirkimų procedūrų ir įdarbinimo procedūrų dokumentavimo trūkumus; taip pat 
pažymi, kad Audito Rūmai nustatė, jog buvo nesilaikoma darbuotojų įdarbinimo 
taisyklių;

300. pritaria pagrindinėms rekomendacijoms, kurias Audito Rūmai pateikė savo metinėje 
ataskaitoje dėl Europos mokyklų, ir ypač ragina Valdytojų tarybą, Centrinį biurą ir 
mokyklas nedelsiant imtis veiksmų, kad būtų pašalinti nustatyti jų apskaitos procedūrų 
ir mokėjimų sistemos trūkumai; ir toliau rengiami mokymai ir teikiama parama tiems, 
kas dalyvauja rengiant ataskaitas;

301. primygtinai ragina mokyklas tobulinti įdarbinimo, viešųjų pirkimų ir mokėjimo 
procedūras;

Patirtis, įgyta įgyvendinant 2014–2020 m. programavimo laikotarpio DFP

302.  yra susirūpinęs dėl to, kad naujos DFP programavimo laikotarpis gali prasidėti 
vėluojant, kaip ir dabartinė DFP; pažymi, kad Europos žaliojo kurso taikymo sritis buvo 
nustatyta prieš pranešant apie naująjį pasiūlymą dėl DFP; primygtinai ragina valstybes 
nares ir Tarybą aptarti ir patvirtinti prioritetus ir strategiją siekiant kuo greičiau pradėti 
derybas dėl DFP su Parlamentu;

303. mano, kad viešasis biudžetas turi būti nustatomas tik nustačius aiškius politinius tikslus 
ir parengus tikslią politiką;

304. prašo Komisijos užtikrinti, kad Sąjungos 2027–2021 m. programavimo laikotarpio 
finansiniame plane būtų tinkamai atspindėti visi vėliau nustatyti tikslai; pabrėžia 
Parlamento pasiūlymą į DFP įtraukti naujus prioritetus ir suteikti DFP lankstumo 
reaguojant į nenumatytus įvykius;
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305. ragina Komisiją išsamiame finansiniame plane paaiškinti pagrindines naujojo 
pasiūlymo dėl DFP prielaidas; atkreipia dėmesį į tai, kad pagrindinis tokio plano tikslas 
būtų 2027–2021 m. programavimo laikotarpio DFP duomenis susieti su atitinkamomis 
ekonominėmis ir finansinėmis aplinkybėmis;

306. mano, kad kokybiška informacija galėtų prisidėti prie spartesnio ir geresnio sprendimų 
priėmimo;

307. palankiai vertina tai, kad Komisija atliko išlaidų peržiūrą, apimančią visas pagrindines 
programas pagal 2020–2014 m. programavimo laikotarpio DFP, ir kad šia peržiūra buvo 
siekiama suderinti strateginę peržiūrą (daugiausia dėmesio skiriant prioritetų nustatymo 
programoms atsižvelgiant į jų pridėtinę vertę ir derėjimą su Sąjungos tikslais) ir 
veiksmingumo peržiūrą (ieškant būdų, kaip pagerinti esamų programų įgyvendinimą 
išnagrinėjant supaprastinimo ir sinergijos galimybes, supaprastinant taisykles, didinant 
lankstumą ir daugiau dėmesio skiriant veiklos rezultatams);

308. palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai nustatė, jog Komisijos atlikta išlaidų 
veiksmingumo analizė yra įtikinama;

309. pažymi, kad išlaidų peržiūroje pateikiami svarūs argumentai už priemones, kuriomis 
siekiama supaprastinti programas, racionalizuoti biudžetą ir padidinti finansinį 
lankstumą; pažymi, kad joje nurodoma neišnaudota įvairių programų sąveika ir 
galimybės sujungti panašias programas įvairiose politikos srityse; 

310. pažymi, kad išlaidų peržiūroje taip pat pateikiama nepagrįstai sudėtingų ir nenuoseklių 
taisyklių pavyzdžių;

311. yra susirūpinęs dėl to, kad padaryta išvada, jog paprastinimo pastangos iki šiol buvo 
ribotos; 

312. ragina, kai tik įmanoma, supaprastinti procedūras, pvz., dažniau naudoti vienkartines 
išmokas kaip galimybę naudos gavėjams ir labiau pripažinti įprastą apskaitos praktiką, 
taip pat įgyvendinti vieno bendro audito metodo; pabrėžia, kad dauguma Sąjungos 
subsidijų turėtų būti naudingos piliečiams ir kad MVĮ ir ūkiai turėtų gauti didžiausią 
naudą; pabrėžia, kad naujojoje DFP reikia taisyti dabartiniu 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu padarytas klaidas, ypač regioninės plėtros ir sanglaudos 
srityje;

313. atkreipia dėmesį į tai, kad tolesnis supaprastinimas gali būti užtikrintas programavimo 
lygmeniu, ribojant reglamentų skaičių ir vengiant nereikalingų pakeitimų, dėl kurių gali 
atsirasti netikrumas, susikaupimas ir klaidos; ir veiksmingo įgyvendinimo lygmeniu, 
siekiant sumažinti valdžios institucijoms ir paramos gavėjams tenkančią administracinę 
naštą ir padidinti lėšų prieinamumą;

314. palankiai vertina tai, kad 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu Komisija siūlo 
trečdaliu sumažinti išlaidų programų skaičių ir padaryti, kad taisyklės būtų nuoseklesnės 
remiantis bendru taisyklių sąvadu;

315. yra įsitikinęs, kad siekiant iš tiesų supaprastinti taisykles, sudarant bendrą taisyklių 
sąvadą turėtų būti panaikintos visos nereikalingos taisyklės, reikalavimai ir procedūros; 
mano, kad tai neturėtų būti tiesiog esamų atskirų taisyklių sąvadų konsolidavimas į 
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vieną didelį rinkinį;

316. mano, kad supaprastinimas pats savaime nėra tikslas, tai yra Sąjungos veiksmų 
veiksmingumo didinimo priemonė; todėl ragina Komisiją rengiant Sąjungos programų 
taisykles užtikrinti nesudėtingo įgyvendinimo ir veiksmingumo pusiausvyrą siekiant 
Sąjungos tikslų ir skaidrumo;

317. susirūpinęs pažymi, kad išlaidų peržiūra taip pat atskleidė, dėl ko dabartiniu laikotarpiu 
lankstumo mechanizmai pasirodė esą nepakankami ekstremaliosioms situacijoms 
suvaldyti; ragina atlikti pakeitimus siekiant padidinti bendrą lankstumą ir užtikrinti 
pakankamus asignavimus nenumatytiems įvykiams finansuoti;

318. apgailestaudamas pažymi, kad Audito Rūmai nustatė, jog išlaidų peržiūra yra ne tokia 
įtikinama strateginių aspektų požiūriu, pvz., dėl išlaidų programų Sąjungos pridėtinės 
vertės ir jų suderinamumo su Sąjungos tikslais;

319. pritaria Komisijai, kad Sąjungos pridėtinė vertė turėtų būti visų diskusijų dėl būsimo 
Sąjungos biudžeto pagrindas;

320. pažymi, kad Komisija nustatė, jog Sąjungos pridėtinės vertės koncepcija – tai 
pagrindinis principas, kuriuo reikėtų vadovautis vykdant išlaidų peržiūrą; tikisi, kad 
Komisija toliau plėtos ir taikys patikimą ir aiškiai apibrėžtą Sąjungos pridėtinės vertės 
koncepciją;

321. mano, kad Sąjungos pridėtinės vertės koncepcija dera su subsidiarumo ir 
proporcingumo principais;

322. yra įsitikinęs, kad į Sąjungos pridėtinės vertės koncepciją būtina atsižvelgti ne tik 
paskirstant išteklius, bet ir parengiant bei įvertinant išlaidų programas;

323. mano, kad Sąjunga turėtų visapusiškai finansuoti tik tas programas, kurios turi labai 
didelę Sąjungos pridėtinę vertę; siūlo apriboti finansavimą – jį skirti programoms, 
turinčioms vidutinę arba didelę Sąjungos pridėtinę vertę, taigi programos, turinčios 
mažą Sąjungos pridėtinę vertę, neturėtų būti finansuojamos;

324. primygtinai pabrėžia, kad visos lėšos, kurias įsipareigota skirti, turi būti panaudojamos 
ir tai padaroma tinkamiausiu būdu, siekiant kuo labiau padidinti poveikį;

325. pritaria minčiai labiau susieti Sąjungos biudžetą su konkrečioms šalims skirtomis 
rekomendacijomis, išdėstytomis pagal ekonomikos valdymo principus, turint tikslą 
remti augimą skatinančias struktūrines reformas valstybėse narėse; pabrėžia, kad 
rekomendacijose turi būti paisoma subsidiarumo principo ir daugiausia dėmesio 
skiriama esminiams sisteminiams klausimams, pvz., konkurencingumo didinimui, 
socialinių ir ekonominių verslo reikalavimų stiprinimui, kultūrų įvairovei ir darbo vietų 
užtikrinimui;

326. ragina gerinti fondų administravimą ir kartu užtikrinti kontrolės veiksmingumą;

327. pabrėžia, kad, laikantis proporcingumo principo, būtina stiprinti kontrolę, kuria 
siekiama užkirsti kelią netinkamam Sąjungos lėšų naudojimui, ir tais atvejais, kai 
Audito Rūmai nustato didelių nacionalinių audito institucijų kokybės ir patikimumo 
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trūkumų, reikia sustiprinti Sąjungos kontrolę; pabrėžia, kad tuo atveju, jei Audito 
Rūmai nustatytų visišką nacionalinių audito institucijų negebėjimą atlikti užduoties, 
2021–2027 m. programavimo laikotarpio daugiametėje finansinėje programoje turėtų 
būti numatyti mechanizmai, pagal kuriuos Komisija galėtų valdyti lėšų paskirstymą;

328. pabrėžia, kad reikia didinti Sąjungos politikos matomumą; pabrėžia, kad turi būti 
visapusiškai įgyvendintos visos teisinės nuostatos, susijusios su informavimu ir 
komunikacija, siekiant užtikrinti skaidrumą ir plačią fondų pasiekimų sklaidą;

329. atkreipia dėmesį į tai, kad finansinės priemonės visada turėtų būti specialiai pritaikytos 
ir papildyti dotacijas, siekiant kuo labiau padidinti rezultatus vietoje; pabrėžia, kad 
turėtų būti stiprinama sąveika su kitų sričių politika ir priemonėmis, kad investicijų 
poveikis būtų kuo didesnis; laikosi nuomonės, kad geresnių rezultatų galima pasiekti 
ekonomiškai efektyviu būdu;

330. mano, kad labai svarbu Sąjungos išlaidų programose numatyti tvirtus ir tarpusavyje 
suderintus veiklos rezultatų planus, kurie derėtų su Sąjungos strateginiais tikslais ir DFP 
2021–2027 m. programavimo laikotarpiu;

331. pažymi, kad svarbu toliau gerinti finansavimo pagal kitą DFP veiklos rezultatų 
stebėseną ir poveikio vertinimą; rodikliai ir lyginamosios analizės priemonės gali būti 
reguliari pagalba užtikrinant su veikla ir lėšų panaudojimu susijusią atskaitomybę;

332. pažymi, kad 2027–2021 m. laikotarpio programų tikslai, apibrėžti DFP komunikato 
priede, pateikiami kaip aprašomieji misijos tikslai; apgailestauja, kad tikslai nėra 
kiekybiškai įvertinti ir pakankamai konkretūs;

333. tikisi, kad atitinkamuose sektorių teisės aktuose ar programavimo dokumentuose (be 
kita ko, valstybių narių ar regionų lygmeniu) bus nustatyti išsamūs intervencijos logikos 
modeliai, konkretūs tikslai ir atitinkami informatyvūs veiksmingumo, rezultatų ir 
poveikio rodiklių rinkiniai;

334. pabrėžia, kad turėtų būti nustatyti visų rūšių finansavimo, skiriamo Sąjungos politikai 
Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis, viešojo audito įgaliojimai; pabrėžia, kad Audito 
Rūmai turėtų būti paskirti įstaigų, įsteigtų Sąjungos politikai įgyvendinti, įskaitant 
Sąjungos įstaigas ir įstaigas, įsteigtas remiantis susitarimais ne pagal Sąjungos teisinę 
tvarką, auditoriumi. 


